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1. Vezetői összefoglaló

A 2007-2013-as programozási időszakra szóló fő fejlesztési célok, a megvalósításukhoz rendelhető uniós és hazai 
források elosztására vonatkozó elképzelések, valamint a fejlesztési programok végrehajtását biztosító intéz-
ményrendszer leírását az ún. Nemzeti	Stratégiai	Referenciakeret	(NSRK) c. dokumentum tartalmazza majd. A doku-
mentum összeállítása a Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinációja és elsődleges felelőssége mellett az érintett tárcák 
közreműködésével folyamatban van. 

Az NSRK elkészítéséhez a kiindulópontot az Európai Unió 2007-2013-as időszakra szóló átfogó stratégiai iránymu-
tatásai (Community Strategic Guidelines), az Országgyűlés által 2005. decemberében elfogadott Országos Fejlesz-
téspolitikai Koncepcióban vázolt 2020-ig szóló hosszú távú fejlesztési irányok és célok, az Európai Unió 2007-2013-as 
költségvetése, valamint a közösségi források felhasználását szabályozó kötelező érvényű uniós rendeletek képezik. 
Az NSRK első munkaváltozata 2006. január elején elkészült. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH) elképzelései szerint 
a társadalmi egyeztetést követően, 2006. március végén kerülne sor az NSRK véglegesítésére és az Európai Bizo-
ttsághoz jóváhagyásra történő benyújtására. A munkadokumentum jelenleg szakértői egyeztetések tárgyát képezi, 
majd a szokásos államigazgatási egyeztetés után kerül a Kormány elé jóváhagyásra.

E munkálatokkal párhuzamosan az érintett tárcák és a régiók között szakértői szintű egyeztetések folynak az op-
eratív programok tartalmáról, s a kapcsolódó forrásmegosztásról. Az NFH tervei szerint az operatív programokat - 
véglegesítésüket követően - a Kormány ugyancsak 2006. március végén nyújtaná be jóváhagyás céljából az Európai 
Bizottsághoz. 

1. A jelen – az Oktatási Minisztérium Fejlesztési és Nemzetközi Helyettes Államtitkársága által összeállított –
Oktatásfejlesztési	Program	2007-2013 c. munkaanyag a fentiekben vázolt munkálatok menetében készült, s a 
következőkre épül:

 
• az NSRK elkészült munkaváltozatának a fejlesztési prioritásokra, az operatív programokra, a forráselosztására 

vonatkozó megállapításai,
• az Európai Unió oktatáspolitikai, egyéb idevágó szakmapolitikai dokumentumai
• a társadalmi partnerekkel lefolytatott konzultáció tapasztalatai,
• az NFH ill. a Fejlesztéspolitikai Kabinet részére készült alábbi projekttervek (ún. kiemelt fejlesztések, komplex 

programok):
• Pályatárs Nemzeti Tehetségtámogató rendszer,
• Regionális Egyetemi Tudásközpontok kialakítása,
• A magyar közoktatási infrastruktúra megújítása,
• Térségi integrált szakképző központok és szakképző intézmények fejlesztése  

• az oktatási ágazat közép-és hosszú távú fejlesztési stratégiái (az egész életen át tartó tanulás stratégiája,  
a Magyar Universitas Program, Szakképzési Stratégia, stb.),

• az Európai Bizottság képviselőivel lefolytatott kétoldalú megbeszélések
• az NFT I. végrehajtásának tapasztalatai.
  
2. A Program indikatív jelleggel és vázlatosan tartalmazza mindazokat az oktatási-képzési	célú	programokat,	

fejlesztési	projekteket, amelyek megvalósítását az Oktatási Minisztérium a 2007-2013 közötti időszakban köz-
vetlenül, ill. más tárcák, ill. a régiók felelősségével
- a társadalmi, területi hátrányok felszámolása, 
- a gazdaság versenyképességének a javítása, 
- az ország innovációs potenciáljának erősítése 

 érdekében szükségesnek, és a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások figyelembe vétele alapján 
lehetségesnek ítél.

3. A Programban szereplő projektek egy része közvetlenül, vagy közvetve azokhoz a formálódó kormányzati 
reformelgondolásokhoz is kapcsolódik, amelyek a nagy szociális ellátó rendszerek, köztük az oktatási rend-
szer átalakítása révén kívánja megteremteni egy polgár-közeli, egyben eredményesebb és hatékonyabb közi-
gazgatás alapjait. 
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4. A program tartalmaz öt, úgynevezett „komplex program”-ot, melyek a közoktatás („A 21. század iskolája –  
a magyar közoktatási infrastruktúra megújítása és „ Az idegennyelv-oktatás átfogó fejlesztése” komplex programok), 
a szakképzés („Térségi integrált szakképző központok (TISZK) létrehozása és a központok, valamint a résztvevő 
szakképző intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása” c. komplex program), valamint a felsőoktatás (Pálya-
társ nemzeti tehetségtámogató rendszer és a „Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)” komplex programok) 
területén kívánnak az oktatásfejlesztési program által is nevesített célokat is megvalósítani, több érintett minisz-
térium együttműködésével, az érintett operatív programokból való társfinanszírozás révén.

5. A Program indikatív jelleggel megjelöli a programok/projektek megvalósításának költségeit, továbbá a finan-
szírozás közösségi és hazai forrásait. Azzal számol, hogy 2007-2013 között a II.	Nemzeti	Fejlesztési	Terv	(NSRK)	
megvalósítására	 rendelkezésre	 álló	 teljes	 forrás	 mintegy	 20%-a,	 azaz	 mindösszesen	 1.300	 Mrd	 Ft	 lesz	
oktatási-képzési	célú	fejlesztésekre	fordítható.

6. A Program arra tesz javaslatot, hogy a nem	az	Oktatási	Minisztérium	hatáskörében	megvalósuló	oktatási-kép-
zési	célú	fejlesztési	programok	finanszírozásának	költségeit	mindenkor	az	adott	projektek	végrehajtásáért	
felelős	operatív	programok	költségvetése	irányozza	elő	(ld.	12.	fejezet).	Ennek	összege	600	Mrd	Ft.

7. A megvalósításra ajánlott projektek/műveletek végrehajtásának megkezdésére és befejezésére vonatkozóan 
a Program jelenlegi változata nem jelöl meg határidőket. Az	 OM	 azt	 javasolja,	 hogy	 az	 oktatási-képzési	
	programok	végrehajtására	a	tervezési	ciklus	első	szakaszában	(2007-2011)	kerüljön	sor. Ezáltal a minőségi 
humánerőforrás felhasználásában érintett ágazatok a fejlesztések eredményeit a tervperiódus második 
 szakaszában már hasznosítani tudják.  

8. Amennyiben az Operatív programok tekintetében az NSRK jelenlegi változatában vázolt struktúra képezi majd 
az NFT II. végrehajtásának szervezeti, tartalmi kereteit az	OM	feltétlenül	szükségesnek	tartja,	hogy	a	Humán	
Erőforrások	Fejlesztése	OP	és	a	Humán	Infrastruktúra	OP	keretein	belül	a	tárca	által	javasolt	prioritások	(ld.	
53.	old.	9.2.	fejezet)	önállóan	megjelenjenek.

9. A Programban előirányzott projektek véglegesítésére a megfelelően magas szintű döntéseket követően  
az érintett tárcákkal ill. régiókkal, valamint a társadalmi partnerekkel történő egyeztetés alapján kerül sor.
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2. Az OM egyeztetései a társadalmi és ágazati 
 partnerekkel az oktatásfejlesztési programról

Az Oktatási Minisztérium 2004. közepétől kiterjedt szakmai egyeztetéseket folytatott, először az Okos, művelt tár-
sadalom munkacsoport keretében, majd a tervezési keretek változásával jórészt két- és többoldalú tárgyalások 
formájában. 

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az Országos Területfejlesztési Hivatal többször kezdeményezett a teljes tervezési 
közösséget érintő tárgyalási fordulókat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, a Nemzeti Stratégiai Referencia-
keret és a regionális operatív programok kialakításának érdekében.

A minisztérium a következő főbb szakmai egyeztetéseken vett részt, ill. az alábbi egyeztetéseket szervezte:

Egyeztetés	témája

I. Ágazatok – régiók egyeztetés

A Nemzeti Kutatási és Technológiai  
Hivatal, valamint az OM NFT II keretében 
tervezett kiemelt programjai és nagypro-
jektjei
Az IHM, valamint az OM NFT II keretében 
tervezett kiemelt programjai és NFT II 
stratégiája
A II. Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcso-
latos ágazati K+F stratégia kialakításának 
lehetőségeiről és az együttműködés 
formáiról
II. Ágazatok – régiók egyeztetés

A NKÖM, valamint az Oktatási Minisz-
térium NFT II keretében tervezett kiemelt 
programjai és NFT II stratégiája
Az ICSSZEM és az OM közötti együtt-
működés lehetőségei a II. NFT program-
jainak kialakítása terén
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret kere-
tében a Versenyképes tudás és műveltség 
stratégiai cél műhelyvitája
Felsőoktatási és Tudományos Tanács 
ülése, tájékoztató a II. NFT tervezésének 
állásáról
Felsőoktatási és Tudományos Tanács NFT 
ad-hoc bizottsága, tájékoztató a II. NFT 
tervezésének állásáról
Egyeztetés az FMM-el a közös fejlesztési 
lehetőségekről
III. Ágazatok – régiók egyeztetés

Közoktatás-politikai Tanács, tájékoztató a 
II. NFT tervezésének állásáról
Országos Szakképzési Tanács, tájékoztató 
a II. NFT tervezésének állásáról

Időpontja

2005. február 20-21.

2005. június 6.

2005. június 27.

2005. július 7.

2005. június 20-21.

2005. június 27.

2005. július 13.

2005. október 12.

2005. október 16.

2005. október 26.

2005. október 28.

2005. október 19.

2005. december 6.

2005. december 16.

Résztvevők

Országos Területfejlesztési Hivatal, ágaza-
tok, régiók
Miniszteri megbízott, OM szakterületek, 
NKTH

Miniszteri megbízott, IHM, OM Informa-
tika, OM Felsőoktatás, OM Közoktatás

Miniszteri megbízott, felsőoktatási intéz-
mények kutatás-fejlesztési vezetői

Országos Területfejlesztési Hivatal, ágaza-
tok, régiók
Miniszteri megbízott, OM közoktatás, 
NKÖM

Miniszteri megbízott, OM szakterületek, 
ICSSZEM, EÜM, FMM

NFH, OM szakterületek, humán szak-
tárcák, szakértők

FTT, OM Fejlesztés és Nemzetközi HÁT

FTT, OM Fejlesztés és Nemzetközi HÁT

OM, FMM

Országos Területfejlesztési Hivatal, ágaza-
tok, régiók, OM szakterületek
Tanácstagok, OM Fejlesztés és Nemzet-
közi HÁT
Tanácstagok, OM Fejlesztés és Nemzet-
közi HÁT
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A szakmai egyeztetéseken túl az Oktatási Minisztérium	 társadalmi	 partnerei	 részére	 egyeztetésre	 bocsátotta 
az Oktatásfejlesztési Programot, mely folyamat első köre 2006. március 13-án indult meg, és április első hetében 
zárult. Az egyeztetés célja a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi egyetértésen nyugvó középtávú konkrét 
fejlesztési tervkoncepció véglegesítése volt, a partneri vélemények figyelembevétele, illetve a releváns javaslatok 
beépítése révén. Az egyeztetésbe bevont partnerek -	4500	közoktatási	intézmény,	közel	40	felsőoktatási	intéz-
mény,	illetve	3200	önkormányzat,	valamint	240	kiemelt	társadalmi	szervezet,	köztük	gazdasági	szervezetek,	
kamarák	-	által megküldött javaslatok alapján az érintettek többsége pozitívan ítélte meg a program tartalmát, 
elsősorban a helyzetelemzés, illetve a prioritások tartalmára vonatkozóan tettek észrevételt, javaslatot. A javaslatok 
többsége elsősorban a szakképzés szerkezeti átalakításával, illetve a közoktatás helyzetével, a szükséges infrastruk-
turális fejlesztésekkel kapcsolatban tartalmazott helyesbítő, vagy építő jellegű észrevételeket, újszerű ötleteket. 
A vélemények összesítése után, a társadalmi partnerek szakmailag releváns meglátásai, javaslatai beépítésre 
kerültek, így készült el a program jelen, átdolgozott változata, azonban a partnerek, illetve érintettek a jövőben esetle-
gesen felmerülő véleményeinek fogadására az OM létrehozta az nft2@om.hu	internetes címet, így a véleményezési 
lehetőség továbbra is nyitva áll minden érdeklődő számára.

A tervezőmunkát meghatározó hazai és EU dokumentumok

A	figyelembe	veendő	legfontosabb	
hazai	dokumentumok:
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (-2020)

Országos Területfejlesztési Koncepció (-2020)
Konvergencia Program (2004-08)
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK, II. NFT), operatív  
programok
Az új rendeletekhez kapcsolódó hazai jogszabályok

Nemzeti Akcióprogram (2005-2008)

Fenntartható Fejlődés Stratégiája (előkészületben)
Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv 2007-2013

Az egész életen át tartó tanulás stratégiája (kormány által 2005. 
szeptember 28-én elfogadva)
Minőségpolitika 

Magyar Universitas Program

Az	Európai	Unió	által	megfogalmazott	elvárások:

Megújított Lisszaboni Stratégia, Oktatás és Képzés 2010 Munka-
program
Kohéziós politika 2007-13
ERM II 
Közösségi Stratégiai Iránymutatások a Növekedésért és Foglalkoztatásért 
(a kohéziós politika tervezését orientáló bizottsági dokumentum)
Az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Kohéziós Alap felhasználásának szabályait rögzítő rendeletek, vala-
mint a három alapról szóló közös rendelet
Integrált Iránymutatások a Növekedésért és Foglalkoztatásért (a 
lisszaboni folyamat részeként 2005-2008-ra készítendő nemzeti 
reformprogramok iránymutatásai).
A Göteborgi folyamat
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) 
szabályozó rendelet
Making an European Area of Lifelong Learning a Reality. Com-
munication from Commission. 2001.
EQF, CQAF, Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area
Bolognai folyamat

II.	NEMZETI	FEJLESZTÉSI	TERV	(2007-2013)

Kapcsolódó	részpolitikák

Közoktatás (OM)
Szakképzés (OM)
Felsőoktatás (OM)
Felnőttképzés (FMM)
Oktatás-informatika (OM)
és IHM
Esélyteremtés (OM)
Foglalkoztatás (FMM)
Szociálpolitika (ICsSzEM)
Egészségügy (EüM)
Kultúra (NKÖM)
Kutatás (NKTH)

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája.
A szakiskolai fejlesztési program koncepciója. A szakképzés távlati fejlesztési stratégiája.
Magyar Universitas Program
Felnőttképzési Stratégia
Az Oktatási Minisztérium Informatikai Stratégiája
Információs Társadalom Stratégia
Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklésének stratégiája. Nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás középtávú fejlesztési programja
Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv (évente)
Nemzeti Cselekvési Terv a társadalmi összetartozásért
Nemzeti Népegészségügyi Program
Kulturális Stratégia
A Magyar Köztársaság Kormányának tudomány-, technológia- és innovációpolitikai középtávú stratégiá-
ja a gazdasági versenyképesség ösztönzésére
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3. Az oktatásfejlesztési program és a tervezést 
 meghatározó EU-s dokumentumok összefüggései

Humánerőforrás-fejlesztés ESZA OP oktatási prioritásai

Prioritások,	műveletek

1. Az oktatási rendszer társadalmi és gaz-
dasági igényekhez való rugalmas alkal-
mazkodásának erősítése

1.1. A kompetencia alapú oktatás támo-
gatása (kulcs- és a munkaerő-piaci kompe-
tenciák fejlesztése, az epochális rendszer, 
a projektalapú oktatás támogatása) 

1.2. Az oktatási intézmények felnőttkép-
zési kapacitásának fejlesztése, bővítése 
(vállalati beruházásokhoz kötődő képzé-
sek támogatása)

Hivatkozási	alapok,	
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb 
munkahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás és 
képzés révén

ESZA rendelet 3.§ 1. d)
ESZA rendelet 3. § 2. a)

CSG 4.3.3
(LLL stratégiák támogatása, tudás-
gazdaság által igényelt képességek 
fejlesztése)
ESZA r. 3.§ 1. d) (i)

CSG 4.3.3
a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
ESZA r. 3.§ 1. d) (i)
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Common Actions for Growth and Em-
ployment: Brussels, 20.07.2005 (SEC 
(2005) 981)
Communication from the Comission to 
the Council andt the European Parlia-
ment 
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.2, 2.2, 3.2 pont
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Guideline no. 22.
Bolognai Nyilatkozat - Az európai 
felsőoktatási térség Európa oktatási mi-
nisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 
1999. június 19.
Koppenhágai Nyilatkozat
A szakképzésért és a szakoktatásért felelős 
európai miniszterek, valamint az Európai 
Bizottság Nyilatkozata, a szakképzés és 
szakoktatás terén folyó kiemelt európai 
együttműködésről - Koppenhága 2002. 
november 29-30. 
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. 
Communication from Commission. 2001.
3.2., 3.5. pont
EQF - European Qualifications framework 
- Európai Képesítési Keretrendszer
6.4. pont
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram: 1.2 pont
EQF - European Qualifications framework 
- Európai Képesítési Keretrendszer
6.4. pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality.
Communication from Commission. 2001.
3.5. pont
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 22
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Prioritások,	műveletek

1.3. A felsőoktatási és közoktatási 
intézmények kulturális, szolgáltató és 
tudásközpont szerepének erősítése a 
régiókban

1.4. Pályaorientáció, -tanácsadás, pálya-
követés fejlesztése 

1.5. A műveltség növelése, kulturális 
szocializáció minőségi fejlesztése (pl. 
közösségi tanulás, Szülő-Suli) NKÖM
1.6. Az ifjúság iskolán kívüli szabadidős 
tevékenységének, kultúrájának fejlesz-
tése (NKÖM)
2. Az oktatás, képzés eredményességének 
és hatékonyságának növelése

Hivatkozási	alapok,	
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
LLL stratégiák támogatása, tudásgaz-
daság által igényelt képességek fejlesz-
tése, régiók és városok közötti oktatási és 
szakképzési partnerségek létesítése 
ESZA r. 3.§ 1. e), 
ESZA r. 3.§ 2. a) (i)
CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatása
ESZA r. 3.§ 1. d) (i),
ESZA r. 3. § 2. a) (i)

CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatása
CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatása
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb 
munkahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás és 
képzés révén
ESZA rendelet 3.§ 1. d)
ESZA rendelet 3. § 2. a)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05

Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram:
1.2, 2.2., 3.2 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. 
Communication from Commission. 2001.
3.2. pont

Common Actions for Growth and 
Employment: Brussels, 20.07.2005 (SEC 
(2005) 981)
Communication from the Comission to 
the Council andt the European Parlia-
ment 
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Bolognai Nyilatkozat - Az európai 
felsőoktatási térség Európa oktatási mi-
nisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 
1999. június 19.
Koppenhágai Nyilatkozat
A szakképzésért és a szakoktatásért 
felelős európai miniszterek, valamint 
az Európai Bizottság Nyilatkozata, a 
szakképzés és szakoktatás terén folyó 
kiemelt európai együttműködésről Kop-
penhága 2002. november 29-30. 
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. 
Communication from Commission. 2001
3.1., 3.4., 3.6., 
CQAF – Common Quality Assurance 
Framework - Közös Minőségbiztosítási 
Keretrendszer” 3.fejezet
EQF - European Qualifications frame-
work - Európai Képesítési Keretrendszer
6.1 pont
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Prioritások,	műveletek

2.1. Átfogó mérési, értékelési és 
minőségfejlesztési rendszerek fejlesztése 
(pl. EQF)

2.2. Az oktatásban dolgozók alap-, 
tovább- és átképzése

2.3. A formális, nem-formális és informális 
rendszerek összekapcsolása

2.4. Az oktatás hatékonyságát segítő 
területi együttműködések támogatása 
(oktatási kistérségi társulások, egységes 
iskola)

3. Az oktatáshoz való hozzáférés javítása, 
az esélyteremtés erősítése

3.1 A hátrányos helyzetű és roma tan-
ulók szegregációja elleni küzdelem, az 
integrált oktatásuk támogatása, tanulási 
lehetőségeik bővítése

Hivatkozási	alapok,	
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatá-
sa, lehetőség szerint közös európai hivat-
kozások és alapelvek alkalmazásával
ESZA r. 3.§ 1. d) (i)

CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatá-
sa, lehetőség szerint közös európai hiv-
atkozások és alapelvek alkalmazásával
ESZA r. 3.§ 1. d) (i)

CSG 4.3.3 
a nemformális és informális tanulást 
megerősítő keretek és rendszerek biz-
tosítása
ESZA r. 3. § 2. a) (i)

CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidol-
gozásának és bevezetésének támogatá-
sa, lehetőség szerint közös európai hiv-
atkozások és alapelvek alkalmazásával,,
az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések
ESZA r. 3.§ 2. a) i)
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb 
munkahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás és 
képzés révén
ESZA rendelet 3.§ 1. d)
ESZA rendelet 3. § 2. a)

CSG 4.3.3
…. oktatási és szakképzési lehetőségek 
megfelelő kínálatának biztosítása min-
den szinten, rugalmas tanulási módok, 
iskolából való korai kimaradás jelentős 
csökkentése
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
CQAF – Common Quality Assurance 
Framework - Közös Minőségbiztosítási 
Keretrendszer
3.fejezet
EQF - European Qualifications framework 
- Európai Képesítési Keretrendszer
Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Educa-
tion Area
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.1 pont 
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality.  Communication 
from Commission. 2001
3.6. pont
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
2.1 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001
3.1., 3.4. pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
3.4. pont

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Guideline no. 22-23.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
2.1., 2.2., 2.3 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
3.2., 3.6. pont
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
2.3 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
3.2. pont
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Prioritások,	műveletek

3.2. A sajátos nevelési igényű tanulók in-
tegrációjának támogatása

3.3. Tanulási lehetőségek bővítése, új tan-
ulási formák elterjesztésének ösztönzése 
(a távoktatási és e-tanulási)

3.4. Az interkulturális oktatás fejlesztése 
(nemzetiségi oktatás, határon túli magya-
rok oktatása, migránsok)

4. Az oktatási és képzési rendszerek szere-
pének erősítése az innovációs potenciál 
erősítésében

Hivatkozási	alapok,
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
…. oktatási és szakképzési lehetőségek 
megfelelő kínálatának biztosítása min-
den szinten, rugalmas tanulási módok, 
iskolából való korai kimaradás jelentős 
csökkentése
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)
CSG 4.3.3
- vonzó, hozzáférhető és jó minőségű 
oktatási és szakképzési lehetőségek 
megfelelő kínálatának biztosítása min-
den szinten, ideértve a rugalmas tanulási 
módokat, az iskolából való korai kima-
radás jelentős csökkentését, és a felső 
középfokú oktatást végzettek arányának 
növelését.
- az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, …ahol ezek a befek-
tetések jelentős mértékben hozzájárul-
hatnak az oktatási és a képzési rend-
szer minőségének és hatékonyságának 
növeléséhez.
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)
CSG 4.3.3
a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása,
oktatási és szakképzési reformok kidolgo-
zásának és bevezetésének támogatása, 
lehetőség szerint közös európai hivat-
kozások és alapelvek alkalmazásával 
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb mun-
kahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás és 
képzés révén
ESZA rendelet 3.§ 1. d)
ESZA rendelet 3. § 2. a)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram
2.3 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication from 
Commission. 2001.
3.2. pont
Integrated Guidelines: Council of the Eu-
ropean Union,  Brussels, 28 June 2005  - 
10667/05
guideline No. 22
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
2.1., 2.2 pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication from 
Commission. 2001.
3.6. pont

Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication from 
Commission. 2001.
3.2. pont
Integrated Guidelines: Council of the Eu-
ropean Union,  Brussels, 28 June 2005  - 
10667/05
guideline No. 22-23
Common Actions for Growth and Em-
ployment: Brussels, 20.07.2005 (SEC 
(2005) 981) Communication from the 
Comission to the Council andt the Euro-
pean Parliament 
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Guideline no. 7.-8
Bolognai Nyilatkozat - Az európai 
felsőoktatási térség Európa oktatási mi-
nisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 
1999. június 19.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.4. pont
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Prioritások,	műveletek

4.1. A felsőoktatás szerepének erősítése 
az alap- és alkalmazott kutatásokban (ku-
tató egyetemek, oktatói és hallgatói dok-
tori és posztdoktori álláshelyek)

4.2. Vállalkozások és a felsőoktatási ku-
tatóhelyek együttműködésének ösztön-
zése (kutatói mobilitás, spin off cégek 
létrehozása, közös programok, kutatási 
szolgáltatások.

4.3. A tudományos eredmények tár-
sadalmi ismertségének és elismerésének 
erősítése

Hivatkozási	alapok,
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.2.2
a regionális KTF innováció és oktatás 
hatékonyabbá, és a vállalkozások számára 
elérhetővé tétele, például kiválósági pólu-
sok létrehozásával vagy nagyvállalatok 
körüli regionális klaszterek kialakításával 
és fejlesztésével
CSG 4.3.3
- a kutatási és innovációs humán po-
tenciál fejlesztésének támogatása poszt-
graduális tanulmányokon, a kutatók 
továbbképzésén keresztül,
- az egyetemek, kutatóintézetek és tech-
nológiai központok és vállalkozások 
közötti kapcsolat erősítése, főként háló-
zati tevékenységek és együttes cselek-
vések révén
ESZA r. 3. § 2. a) (iii)
CSG 4.2.1.
vállalkozások és az állami felsőoktatási 
intézmények közötti együttműködések 
erősítése regionális és transz-regionális 
kiválósági központok létrehozásával
CSG 4.2.2
a regionális KTF innováció és oktatás 
hatékonyabbá, és a vállalkozások számára 
elérhetővé tétele, például kiválósági pólu-
sok létrehozásával vagy nagyvállalatok 
körüli regionális klaszterek kialakításával 
és fejlesztésével
CSG 4.3.3
az egyetemek, kutatóintézetek és tech-
nológiai központok és vállalkozások 
közötti kapcsolat erősítése, főként háló-
zati tevékenységek és együttes csele-
kvések révén
ESZA r. 3. § 1. d) (ii)
CSG 4.2.2
a regionális KTF innováció és oktatás 
hatékonyabbá, és a vállalkozások számára 
elérhetővé tétele, például kiválósági pólu-
sok létrehozásával vagy nagyvállalatok 
körüli regionális klaszterek kialakításával 
és fejlesztésével
CSG 4.3.3
az egyetemek, kutatóintézetek és tech-
nológiai központok és vállalkozások 
közötti kapcsolat erősítése, főként háló-
zati tevékenységek és együttes csele-
kvések révén
ESZA r. 3. § 2. a) (ii)
ESZA r. 3. § 2. a) (iii)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7-8.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
2.1., 2.2 pont

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
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Prioritások,	műveletek

4.4. Műszaki és természettudományos 
végzettséggel rendelkezők számának 
növelése a tudományágak vonzerejének 
növelésével és a gazdasági szereplők ak-
tív bevonásával 

4.5. A felsőoktatási reform folytatása a  
Bolognai folyamatra tekintettel a gya-
korlati oktatás és az átjárhatóság erősí-
tésével

Hivatkozási	alapok,
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
- a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása 
- a felsőfokú oktatás modernizálásának és 
a kutatási és innovációs humán potenciál 
fejlesztésének támogatása posztgraduá-
lis tanulmányokon, a kutatók továbbkép-
zésén keresztül és azáltal, hogy több fi-
atalt vonzanak a tudományos és műszaki 
tanulmányok területére.
ESZA r. 3. § 2. a) (iii),
ESZA r. 3. § 1. d) (ii)
CSG 4.3.3
oktatási és szakképzési reformok kidolgo-
zásának és bevezetésének támogatása, 
lehetőség szerint közös európai hivat-
kozások és alapelvek alkalmazásával
8`
ESZA r. 3. § 2. a) (i)

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Bolognai Nyilatkozat - Az európai 
felsőoktatási térség Európa oktatási mi-
nisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 
1999. június 19.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.4 pont

Bolognai Nyilatkozat - Az európai 
felsőoktatási térség Európa oktatási mi-
nisztereinek közös nyilatkozata Bologna, 
1999. június 19.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
3.4. pont
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Humán infrastruktúra ERFA OP oktatási prioritásai

Prioritások,	műveletek

1. A gazdasági és társadalmi igényekhez 
rugalmasan illeszkedő oktatási, képzési 
rendszer infrastruktúrájának fejlesztése

1.1. A szakképző központok infrastruk-
túrájának fejlesztése, független vizs-
gaközpontok kialakítása

1.2. A Modern Szolgáltató Egyetem infra-
struktúrájának fejlesztése 

1.3. A Kutató Egyetemek kutatás-fejlesz-
tési infrastrukturális kapacitásának fej-
lesztése

Hivatkozási	alapok,	
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb 
munkahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás 
és képzés révén
ERFA rendelet 4. § 1)
ERFA rendelet 4. § 10)

CSG 4.3.3
az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szük-
ségesek a reformok végrehajtásához, 
és/vagy ahol ezek a befektetések 
jelentős mértékben hozzájárulhat-
nak az oktatási és a képzési rendszer 
minőségének és hatékonyságának 
növeléséhez
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások 
az oktatásban
CSG 4.3.3
 az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szük-
ségesek a reformok végrehajtásához, 
és/vagy ahol ezek a befektetések 
jelentős mértékben hozzájárulhat-
nak az oktatási és a képzési rendszer 
minőségének és hatékonyságának 
növeléséhez
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások 
az oktatásban
CSG 4.2.1 A KTF beruházások növelése és 
fejlesztése
...a KTF és az oktatási infrastruktúra fej-
lesztése... az államilag támogatott kuta-
tóintézetekben,… amennyiben  bizto-
sítva van, hogy ezek a beruházások 
közvetlenül kapcsolódnak a regionális 
gazdaságfejlesztési célkitűzésekhez.

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7.
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.3. pont
Koppenhágai Nyilatkozat
A szakképzésért és a szakoktatásért felelős 
európai miniszterek, valamint az Európai 
Bizottság Nyilatkozata, a szakképzés és 
szakoktatás terén folyó kiemelt európai 
együttműködésről - Koppenhága 2002. 
november 29-30. 
Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Koppenhágai Nyilatkozat
A szakképzésért és a szakoktatásért felelős 
európai miniszterek, valamint az Európai 
Bizottság Nyilatkozata, a szakképzés és 
szakoktatás terén folyó kiemelt európai 
együttműködésről - Koppenhága 2002. 
november 29-30. 

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7.

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
guideline No. 7.
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.3. pont
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Prioritások,	műveletek

2. Az oktatás, képzés eredményességét 
és hatékonyságát szolgáló infrastruktúra 
fejlesztése

2.1. Beruházás a 21. század iskolájába 

2.2. Digitális Iskola fejlesztése

Hivatkozási	alapok,
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szükségesek  
a reformok végrehajtásához, és/vagy 
ahol ezek a befektetések jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az oktatási 
és a képzési rendszer minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez
ERFA rendelet 4. § 1) K+F, 
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások az 
oktatásban
CSG 4.3. iránymutatás: Több és jobb mun-
kahely
CSG 4.3.3: A humántőkébe történő 
beruházások  növelése jobb oktatás és 
képzés révén

CSG 4.3.3
a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
CSG 4.3.3
az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szükséges-
ek a reformok végrehajtásához, és/
vagy ahol ezek a befektetések jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az oktatási 
és a képzési rendszer minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások az 
oktatásban
CSG 4.3.3
CSG 4.3.3
- vonzó, hozzáférhető és jó minőségű 
oktatási és szakképzési lehetőségek 
megfelelő kínálatának biztosítása min-
den szinten, ideértve a rugalmas tanulási 
módokat,
- az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szükséges-
ek a reformok végrehajtásához, és/
vagy ahol ezek a befektetések jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az oktatási 
és a képzési rendszer minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez
a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások az 
oktatásban

Egyéb	ajánlások,	
iránymutatások

Integrated Guidelines: Council of the 
European Union,  Brussels, 28 June 2005  
- 10667/05
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality. Communication 
from Commission. 2001.
3.3., 3.4. pont
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.3. pont
Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality.  Communication 
from Commission. 2001.
3.3.  pont
Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási 
munkaprogram 
1.3. pont

Making a European Area of Lifelong 
Learning a Reality.  Communication 
from Commission. 2001.
3.3.  pont
E-Europe 2005
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Prioritások,	műveletek

2.3. Az oktatási-képzési területi 
együttműködéseket szolgáló infrastruk-
turális fejlesztések (oktatási kistérségi 
társulások, TIOK, egységes iskola) (Más 
OP-kba javasolt – ROP)

2.4. Forrásközpontok kialakítása a halmo-
zottan sérült és sajátos nevelési igényű 
tanulók esélyeinek javítására 

Hivatkozási	alapok,
CSG,	ESZA,	r.,	ERFA	r.
CSG 4.3.3
- régiók és városok közötti oktatási és szak-
képzési partnerségek létesítésének támo-
gatását a tapasztalat és a jó gyakorlat 
átadásának megkönnyítése érdekében.
- az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szükséges-
ek a reformok végrehajtásához, és/
vagy ahol ezek a befektetések jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az oktatási 
és a képzési rendszer minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez
- a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások az 
oktatásban
CSG 4.3.3
- a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
- az oktatási és képzési infrastruktúrába 
történő befektetések, beleértve IKT-t, 
ott, ahol ilyen befektetések szükségesek  
a reformok végrehajtásához, és/vagy 
ahol ezek a befektetések jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak az oktatási 
és a képzési rendszer minőségének és 
hatékonyságának növeléséhez
a humántőkébe történő befektetések 
növelése és javítása
ERFA rendelet 4. § 10) – beruházások az 
oktatásban
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4. Az operatív programok struktúrájának tervezete 

(a TOB 2006. január 10-i ülésére előkészített NSRK munkaanyag alapján)

Fejlesztési	tengelyek	

1. Dinamizáló üzleti környezet megter-
emtése 

2. Az emberi erőforrások fejlesztése 

3. A környezet fejlesztése

4. Területi fejlesztések

5 A kormányzás hatékonyságának 
növelése

Operatív	Program

• A gazdaság versenyképességének 
növelése (ERFA-alapú)

• Az emberi erőforrások fejlesztése 
(ESZA-alapú)

• Humán infrastruktúra (ERFA)

• Környezet-, víz- és természet-védelem, 
energia (KA-alapú)

• Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
(ERFA- és KA-alapú)

• 1 Közös regionális operatív program 

• Nem-konvergencia ROP:  

 Információs társadalom (ERFA-alapú)

• Igazgatási rendszer (ESZA-alapú)

• Az NSRK koordinációja és kommu-
nikációja (TA-alapú) 

OP	prioritási	tengelyei

• K+F, innováció erősítése,
• KKV-fejlesztés
• üzleti környezet fejlesztése
• a foglalkoztatás bővítése,
• a versenyképes tudás és a műveltség 

növelése, 
• a társadalmi összetartozás erősítése, 
• a népesség egészségi állapotának 

javítása 
• oktatási, 
• egészségügyi,  
• szociális és 
• kulturális fizikai beruházások
• a természeti erőforrások és környezeti 

értékek védelme, vízgazdálkodás
• energia-hatékonyság javítása
• megújuló energia
• közút,
• vasút,
• vízi út fejlesztése
• kiemelt területi fejlesztések,konvergen

cia régiók önálló fejlesztési programjai:
• Nyugat-Magyarország, 
• Közép-Dunántúl, 
• Dél-Dunántúl, 
• Észak-Magyarország, 
• Észak-Alföld, 
• Dél-Alföld
• innováció-orientált gazdaság-fejlesz-

tések támogatása 
• humánerőforrás-fejlesztés 
• közszolgáltatási szektor- és intéz-

ményrendszer fejlesztése
• természeti  és épített környezet revitalizálása
• közlekedés fejlesztése
• IKT infrastruktúra 
• digitális írástudás- IKT kompetenciák 

fejlesztése, digitális esélyegyenlőség 
• dinamikus és interaktív IT tartalom- és 

szolgáltatásfejlesztés 
• informatikai biztonság.
• a társadalmi eredmény javítása;
• a szolgáltatások minőségének javítása,
• a humánerőforrás minőségének növelése
• Az NSRK koordinációja és kommu-

nikációja 

További tervezői munka alapján, majd az Európai Bizottsággal való egyeztetést követően születhet végleges döntés 
az operatív programok szerkezetéről és végső számáról.
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5. Az oktatás-képzési ágazat helyzetelemzése

5.1.  Az oktatás-képzés társadalmi-gazdasági környezete

Az elmúlt másfél évtizedben mélyreható változások zajlottak le a nemzetközi gazdasági és politikai viszonyok-
ban, valamint a fejlett társadalmak szerkezetében: elmélyült a globalizációs folyamat, felgyorsult a tudományos, 
technológiai fejlődés, mély repedések keletkeztek a társadalmi kohézióban. Az információs és kommunikációs 
technológiák rohamos terjedése világméretekben átalakítja a társadalmak technológiai, gazdasági és emberi 
viszonylatait. A fenti tényezők együttes hatására élesebbé vált a világ három nagy erőközpontja közötti gazdasági, 
kereskedelmi és technológiai versengés. A kiélezett versenyhelyzet egyik következményeként minden korábbinál 
erőteljesebben és sürgetőbben előtérbe került a tudásalapú gazdaság kiépítésének igénye az Európai Unióban is. 

Az emberi erőforrás a nemzetközi méretekben versenyképes, tudásalapú gazdaság kulcstényezője. A humán 
erőforrás minősége döntő mértékben annak függvénye, hogy az egyének milyen tudás, készségek birtokában 
vannak, továbbá, hogy aktív életük folyamán milyen lehetőségek és valós esélyek kínálkoznak számukra korszerű 
versenyképes tudás és készségek megszerzésére, ill. meglévő tudásuknak, ismereteiknek a technológiai fejlődés, 
a munkaerőpiac mindenkori igényei szerinti, egyidejűleg életminőségük javítását is segítő gyarapítására, meg-
újítására. Az ismeretek, készségek általában a tudás gyarapítását szolgáló tanulásnak tehát mindennél meghatáro-
zóbb szerepe van mind a társadalmi, mind az egyéni szintű versenyképesség humán feltételeinek a megterem-
tésében és folyamatos biztosításában. 

A sokrétű társadalmi, gazdasági és technológiai átalakulás miközben gyökeresen megváltoztatta általában a 
 tanulás, a tudásmegosztás és a tudástermelés tágabb és szűkebb szociális, tárgyi és technológiai környezetét, 
 olyan újszerű követelményeket állított az oktatási és képzési rendszerek elé, amelyek mind tartalmi, mind szervezeti 
értelemben elkerülhetetlenné tették a tanulásról és annak társadalmi, individuális szerepéről vallott hagyományos 
nézetek revízióját. Erre a tulajdonképpen kettős kihívásra történő adekvát válaszok kimunkálásának és a gyakorlat-
ba történő átültetésének igénye jelentős mértékben felértékelte és a közpolitikák homlokterébe állította a humán 
erőforrás értékteremtő képességét létrehozó, s annak minőségét döntő mértékben meghatározó oktatási és kép-
zési rendszerek folyamatos fejlesztésével és korszerűsítésével összefüggő tartalmi, szervezeti és rendszerfejlesztési 
kérdéseket.  

Az Európai Uniónak az előttünk álló évtizedre szóló megújított lisszaboni stratégiája, amelynek tengelyében a foglal-
koztatás bővítése és a gazdasági versenyképesség  javítása áll, az egész életen át tartó tanulás paradigmájában 
jelöli meg a humán erőforrások komplex fejlesztésének kereteit. A lisszaboni stratégiában, továbbá a nyitott 
koordinációs módszer keretében folyó együttműködés által érintett területeken megfogalmazott közös célokat, a 
tagállamoknak saját adottságaikra, igényeikre szabott középtávú nemzeti akcióprogramban kell formába önteniük 
és a gyakorlatba átültetniük. 

Magyarországon a 90-es évek eleje óta – természetesen nem függetlenül a fenti globális folyamatoktól - a társada-
lom és a gazdaság szinte valamennyi területén gyökeres változások zajlottak le. A rendszerváltásként jellemzett 
mély társadalmi, gazdasági és politikai átrendeződés és átalakulás nyomán a 90-es évek derekára kiépült a polgári 
demokratikus intézményrendszer, valamint a magántulajdonon alapuló piacgazdaság. Magyarország az OECD, 
majd 2004-től az Európai Unió tagjaként a nemzetközi politikai, gazdasági folyamatok cselekvő szereplőjévé lett, s 
fokozottan ki van téve a globalizáció, a mind élesebb nemzetközi gazdasági, technológiai versengés hatásainak és 
következményeinek. 

A 21. század hajnalán, Magyarország számára is stratégiai prioritássá lett a gazdasági versenyképesség javítása, a foglalkoz-
tatás bővítése. A versenyképesség növelésének, a foglalkoztatás bővítésének Magyarországon is kulcseleme a tudásalapú 
gazdasági kiépítése és ehhez kapcsolódóan a humán erőforrások minőségének a javítása. A gazdasági versenyképesség 
növelésének, a tudásalapú gazdaság kiépítésének, a társadalmi esélyteremtés fokozott biztosításának a hármas követel-
ménye Magyarországon is napirendre tűzte újszerű oktatáspolitika kidolgozásának és bevezetésének az igényét. Ennek a 
tartalmában, struktúrájában és eszközrendszerében újszerű oktatáspolitikának a fő céljait a jelenlegi oktatási és szakképzési 
politika átfogó felülvizsgálatából kiindulva kell meghatározni, teljesebben számot vetve korunk társadalmi, gazdasági és 
kulturális szükségleteivel, valamint az egyének személyes igényeivel és törekvéseivel, végül, de nem utoljára fokozottabban 
figyelembe véve az e téren felhalmozott nemzetközi tapasztalatokat és bevált gyakorlati megoldásokat, eljárásokat. 
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Magyarországon, az elmúlt évtizedekben az oktatás, képzés számos területén és szintjén, a korszerűsítés igényével 
számos átalakítás történt. Ezen részleges, vagy átfogó reformintézkedések deklarált célja az volt, hogy – a demokra-
tikus politikai intézményrendszer, a piacgazdaság, továbbá a nemzetközi, főként az európai gazdasági, politikai és 
kulturális együttműködés rendszerébe történő szerves beágyazódás szülte körülmények között – az oktatási és 
képzési rendszereket szervezetileg és tartalmilag egyaránt alkalmasabbá tegye, a gazdaság és a társadalom által tá-
masztott igények kielégítésére, miközben az egyént, fizikai, szellemi adottságainak, tehetségének kibontakoztatá-
sa alapján, a társadalomba és gazdaságba történő eredményes beilleszkedésre képes felelős aktív állampolgárrá 
neveli, képezi.

Összességében megállapítható, hogy az elmúlt 10 esztendő reformlépéseinek köszönhetően, a magyar oktatási, 
képzési rendszer, s annak számos alrendszere egyes elemeiben megújult. Mind ez idáig azonban nem került sor a 
rendszer egészének holisztikus megközelítésen alapuló olyan komplex és összehangolt átalakítására, amely meg-
teremthette volna az előfeltételeit annak, hogy az oktatási és képzési rendszer a fenti kettős kihívásnak folyama-
tosan meg tudjon felelni.

Az elmúlt évtizedben, az oktatás hazai társadalmi, gazdasági és technológiai környezetében végbement és újszerű 
válaszokat igénylő változások legfontosabb elemei a következők:

• A születések számának tartós csökkenésében, az aktív életkor meghosszabbodásában kifejeződő demográfiai, 
foglalkoztatási folyamatok tartós trendje

• A tanulási idő meghosszabbodása, a tanulás formáinak gazdagodása, a tanulási szokások differenciálódása össze-
függésben az IKT széleskörű elterjedésével  

• A tanulás társadalmi és egyéni szintű anyagi ráfordítási igényeinek folyamatos növekedése, valamint a költségek 
szerkezetének jelentős és gyors változása

• A magasabb képzettségi szint elérése iránti társadalmi méretű igények növekedése, ami többek között a középfokú 
oktatás általánossá válásában, a felsőoktatás tömegesedésében, a magasabban képzett munkaerő iránti kereslet 
növekedésében fejeződik ki

• Az ismeretek gyors elavulása, a megszerzett tudás és képességek folyamatos megújítása munkaerő-piaci relevan-
ciájának erősödése, 

• Az innovációs potenciál, mint a versenyképesség kulcstényezője a gazdasági tevékenység hajtóerejévé és szerves 
alkotóelemévé vált

• A tudás megszerzéséhez a minőségi tanuláshoz és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeiben 
megmutatkozó és erősödő szociális, területi különbségek növekvő mértékben kedvezőtlen hatást gyakorolnak az 
esélyegyenlőségre

• A sokszínűbbé váló oktatási intézményrendszer szerkezeti és finanszírozási igényének naprakész követése, valamint 
a szabályozási, döntési folyamat előzetes, tényorientált támogatása iránti igény

• Az iskola - a társadalomban zajló változások következtében - túlzott elvárásokkal szembesül szociális és gyermek-
jóléti, egészség-prevenciós, kulturális és szocializációs szerepét illetően annak részéről. 

A fenti folyamatokkal szoros összefüggésben a tudástermelés és tudásmegosztás hagyományos formáinak átalakítása, 
megújítása alapján az oktatási és képzési rendszereknek mindenekelőtt olyan érvényes megoldásokat kell kínálniuk, 
amelyek a szakterületet közvetlenül és közvetve érintő közpolitikák komplex, egységes megközelítése alapján:

• Érvényt szereznek a hatékonyság, az eredményesség és a minőség követelményeinek, figyelembe véve az oktatás 
megnövekedett finanszírozási igényét is 

• Tevőlegesen elősegítik a területi és szociális különbségek mérséklését, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
térségekre, társadalmi csoportokra,

• Megteremtik a tanuláshoz történő egyetemes hozzáférés feltételeit az egész életen át tartó tanulás paradigmájának 
megfelelően

• Megteremtik a munka világa és az oktatás közötti kapcsolatok erősítésének intézményes feltételeit 
• Biztosítják a korszerű tanulási környezet, tanulási kultúra kialakításának fizikai és humán infrastrukturális feltételeit, 

különös tekintettel az IKT technológiák széleskörű meghonosítására, a pedagógusképzésre és továbbképzésre 
• Erősítik a magyar oktatási rendszerek, mindenek előtt a felsőoktatás nemzetközi versenyképességét, különös tekin-

tettel az egységes európai oktatási térség megteremtésében történő aktív részvétel szakmapolitikai feltételeinek a 
megteremtése révén. 

• Az oktatáspolitikai célok meghatározásának és gyakorlati végrehajtása során mindvégig következetesen biztosítják 
a partnerség teljes körű érvényesítését      
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Az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó oktatási, képzési alágazatok helyzetének analitikus bemutatása és 
elemzése elsődlegesen azt célozza, hogy a társadalmi, gazdasági-technológiai és szakmapolitikai kihívások fi-
gyelembe vétele alapján azonosítsa a fejlesztésre kínálkozó ill. elengedhetetlenül rászoruló szakmai területeket, 
földrajzi térségeket, ill. amelyek korszerűsítésére és fejlesztésére az ország gazdasági, társadalmi és intellektuális 
adottságai, s hagyományai alapján objektíve ténylegesen lehetőség mutatkozik.  

A helyzetelemzés főbb következtetéseire épülő és a megújított lisszaboni stratégia átfogó és konkrét céljaival 
egybevágó új oktatáspolitikai paradigma hatékonyan kívánja szolgálni az integrált irányvonalakban megfogalma-
zott fejlesztési célokat, valamint a  2007-2013 közötti periódusra szolgáló II. Nemzeti Fejlesztési Terv fő céljait. A 
tervben rendelkezésre álló fejlesztési források pedig a gyakorlatban is megteremtik az új oktatáspolitika kidolgo-
zásához és gyakorlati megvalósításához szükséges anyagi, technikai feltételeket.

5.2.  Az iskolás korosztály létszámának alakulása

A népesség fogyása és az alacsony várható élettartam mellett az öregedés és a romló korösszetétel jelenti a leg-
nagyobb demográfiai kihívást. Kis késleltetéssel Magyarországnak is szembe kell néznie a népesség, s azon belül az 
aktív korúak öregedésének problémájával. Valamennyi korcsoportban további jelentős csökkenés várható, aminek 
hatása már jelenleg is érezhető a közép- és felsőfokú oktatásban.

Ország
Japán
Görögország
Írország
Spanyolország
Hollandia
Magyarország
Ausztria
Franciaország
Portugália
Svájc
Finnország
Norvégia
Svédország
Dánia

2002
3,5
3,9
4,1
4,3
4,6
5,0
5,4
5,7
5,7
5,7
5,9
6,7
6,7
6,8

1995
3,5
3,1
4,7
4,5
4,5
4,9
5,9
5,9
5,3
5,4
6,2
6,8
6,1
6,1

Az	oktatási	intézményekre	fordított	állami	kiadás	az	oktatási	rendszer	teljes	vertikumában	
a	GDP	százalékában	2002-ben	és	1995-ben

1. ábra Az oktatási intézményekre fordított állami kiadás Forrás : OECD, Education at a Glance 2005

Népesség (ezer fő)
0–19 évesek aránya (%)
20–64 évesek aránya (%)
>64 évesek aránya (%)

2001
10198,3
23,2 
61,6 
15,2 

2010
9685,3
21,5 
63,0 
15,5

2020
9372,7
20,7 
60,9 
18,4 

2030
9001,7
20,3 
59,7 
20,0 

	Előrejelzés	a	népesség	korösszetételének	alakulásáról	

2. ábra Előrejelzés a népesség korösszetételének alakulásáról Forrás: KSH
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A demográfiai folyamatok hatására 1990 óta folyamatosan csökken az általános iskolai tanulók létszáma, miközben 
a rendszer kapacitásai bővültek. Ez rontja a közoktatási rendszer gazdasági hatékonyságát, fokozott terhet ró az ál-
lami költségvetésre s a fenntartókra egyaránt.
Az általános iskola nyolc osztályát 16 éves korukig el nem végzők aránya a korosztály kb. 5%-a; ennek a csoportnak a 
legrosszabb az elhelyezkedési esélye, többségük tartósan kívül marad a munkaerőpiacon. Viszonylag jelentős méreteket 
ölt – különösen a szakiskolákban – az iskolai kudarc, illetve magas a rendszerből idő előtt kilépők aránya (20-25%).

A rendszerváltozás óta az ország lakosságának képzettségi színvonala folyamatosan emelkedett, amiben kifejeződik 
az iskolázottság társadalmi felértékelődése. Különösen az elmúlt 7-8 esztendő folyamán növekedett dinamikusan 
a középfokú és a felsőoktatásban részt vevők számaránya. A megszerzett tudás társadalmi elismertsége kifejeződik 
a felsőfokú végzettségűek relatív bérelőnyének növekedésében. Az oktatási expanzió növelte az oktatásban töltött 
időt és az oktatásban résztvevők számát.

5.3. A képzettség és a végzettség szintjének alakulása korcsoportonként

Magyarország lakosságának iskolázottságát általában a népszámlálások során jellemzik különböző arányszámokkal. 
Ennek szintje fokozatosan javult, de a népesség egy jelentős csoportja még mindig csak az általános iskola 8 osztályát 
végezte el. Ezzel együtt a 18 éven felüli népességen belül a középiskola 12. évfolyamát elvégzők aránya az előző évtized-
hez képest jelentősen nőtt, míg 1990-ben arányuk nem érte el a 30%-ot, addig ez 2001-ben már 39,5% körül alakult.
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3. ábra Az iskolai korosztályok becsült létszáma 2002 és 2010 között (ezer fő) Forrás: Sugár, 2003
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4. ábra A népesség iskolázottsága, 1960, 1970, 1980, 1990 és 2001 (%) Forrás: Népszámlálás 2001/6., KSH
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5. ábra Az iskolai végzettség alakulása Magyarországon Forrás : KSH

Iskolai	végzettség

A 15 éves és idősebb népességből legalább 
az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte
 A 18 éves és idősebb népességből legalább 
középiskolai érettségije van
 A 25 éves és idősebb népességből egyetemi, 
főiskolai oklevele van

A 15 éves és idősebb népességből legalább 
az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte
 A 18 éves és idősebb népességből legalább 
középiskolai érettségije van
 A 25 éves és idősebb népességből egyetemi, 
főiskolai oklevele van
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8,7
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92,3

35,9

13,8

85,8

40,2

11,6

a megfelelő korúak százalékában

6. ábra Az iskolai végzettség hozama a legfeljebb 8 általánost végzettek keresetéhez viszonyítva  Forrás: TÁRKI Társadalmi Riport 2004.

1992 és 2002 között (a 8 osztályt végzettek keresete = 100) 

Összes	foglalkoztatott
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Érettségi
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22-30	éves	foglalkoztatottak

Szakmunkásképző
Érettségi
Felsőfok

1992

114
136
166

1992

107
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187

2002

107
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Az elmúlt 14 évben a középfokú	nappali	rendszerű	oktatásban (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, speciális 
szakiskola) résztvevők száma növekedett, 585 ezer főről 664 ezerre nőtt.

A középfokú végzettséggel rendelkező 22 évesek arányának (83,4%) tekintetében 2004-ben	már	megközelítettük	
a	2010-es	uniós	célkitűzést (85%). A középfokú oktatási formákon belül a szakiskolák tanulólétszáma csökkent, 
a speciális szakiskolai-, a szakközépiskolai és a gimnáziumi tanulók létszáma nőtt. A szakiskolák tanulólétszáma 
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7. ábra Középfokú oktatásban résztvevők számának alakulása 
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1990-2004 között 222 ezerről 126 ezer főre esett vissza. A teljes középiskolai tanulószámon belül a szakiskolában 
tanulók aránya 37%-ról az eltelt időszakban 15 év alatt 19%-ra csökkent. A speciális szakiskolában tanulók létszáma 
és aránya az 1990-es évinek a két és félszeresére nőtt. A szakközépiskolai létszám az 1999/2000. tanévben tetőzött, 
ekkor a nappali oktatásban részesülők majdnem fele (47%) tanult ebben az iskolatípusban. A következő 2 évben 
lassú csökkenés mutatkozott, ami 2002/2003-ben megfordult, majd 2004/2005-ben ismét csökkenni kezdett. 

Az általános képzést nyújtó és a felsőfokú tanulmányokra eredményesebben felkészítő gimnáziumok tanulólét-
számának folyamatos emelkedése még tart, jelenleg a tanulók 35%-a választja a gimnáziumot, szemben a 90-es 
évek elejére jellemző 24-25%-os aránnyal. 

Nemzetközi összehasonlításban is megfigyelhető, hogy évtizedről évtizedre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik 
az érettségit követően folytatják tanulmányaikat, és ezzel együtt egyre csökken azok aránya, akik érettségi nélkül 
lépnek ki az oktatási rendszerből. Mind az Európai Unió tagországaiban, mind a csatlakozásra váró országokban 
emelkedik a lakosság képzettségi szintje.

A felsőoktatási intézményekben tanulók számának rendkívül dinamikus növekedése ellenére 2002-ben a 25 és 30 
év közötti korosztályban a felsőfokú	végzettséggel	rendelkezők	aránya 17,4%, a 25 és 64 év közötti korosztályon 
belül 14% volt. Ez utóbbi arány európai viszonylatban (21,5%) alacsonynak	 tekinthető. A növekedés ellenére 
európai összehasonlításban továbbra is alacsony a felnőttképzésben részt vevők száma és aránya.

Az elmúlt néhány évben a népesség tudásszintjével, alapkészségeivel kapcsolatos nemzetközi összehasonlító 
felmérések bizonyos területeken a hazai teljesítmények stagnálásáról, illetve romlásáról, és különösen az oktatás 
minőségének intézmények közötti fokozódó különbségeiről tanúskodnak.

Jelenleg Magyarország az Eurobarometer legfrissebb önbevalláson alapuló felmérése szerint az Európai uniós 
tag-és tagjelölt országok rangsorában az utolsó előtti helyen áll. Annak ellenére, hogy az idegen nyelvből szerzett 
nyelvvizsga plusz pontokat eredményez a diákok továbbtanulási rendszerében és a munkaerő-piacon is nagyobb 
eséllyel indul az, aki nyelvismerettel rendelkezik, mégis az élő nyelvismeretünk igen alacsony szintű. Ezért a munkál-
tatók is egyre inkább a beszélt idegen nyelvet preferálják a nyelvvizsgával szemben. 
Kiemelt feladat tehát az idegen nyelvtanulás- és oktatás hatékonyságának növelése, az informatika és a hírközlés 
nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázása, és barátságos nyelvtanulási környezet kialakítása az oktatási intéz-
ményekben.

Jelentős	 hiányosságok	 tapasztalhatók	 az	 egész	 életen	 át	 tartó	 tanulás	 területén. Egyfelől az oktatás, kép-
zés különböző szintjei, formái továbbra sem alkotnak egységes, egymásra épülő és szervesen összekapcsolódó 
rendszert, másfelől nem biztosítottak a tanuláshoz történő egyetemes hozzáférés feltételei. Különösen az ala-
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csony képzettségű vagy a képzettség nélküli felnőtt népesség számára jelent szinte áthidalhatatlan nehézséget a 
megfelelő tanulási, képzési lehetőségekhez történő hozzájutás. 

A	közoktatás,	az	iskolarendszerű	szakképzés	tartalmi,	szervezeti	tekintetben	nem	alkalmazkodik	kellő	gyorsa-
sággal	és	rugalmassággal	a	társadalmi,	gazdasági	és	technológiai	változások	szülte	igényekhez.

Az oktatás lezajlott expanziója nem igazodott kellőképpen a gazdaság gyorsan változó igényeihez, aminek következ-
tében újabban az iskolarendszerből közép- ill. felsőfokú képzettség birtokában kilépő fiatalok növekvő mértékű 
elhelyezkedési nehézségekkel szembesülnek. Sok fiatal ugyanakkor szakképzettség megszerzése nélkül lép ki az 
oktatási rendszerből, ami miatt rendkívül rosszak munkaerő-piaci kilátásaik. További problémát jelent a középfokú 
oktatásból, elsősorban a szakiskolákból való jelentős mértékű lemorzsolódás, ami hozzájárul az alacsony iskolai 
végzettségű és rossz életesélyekkel rendelkező népesség újratermelődéséhez. A lemorzsolódás csökkentésére 
irányuló programok mindeddig csekély eredményt hoztak.

5.4. Az oktatás-képzés adminisztrációja

Az oktatási ágazat adminisztrációjának alapintézményei és folyamatai több évtizede alakultak ki. Bár több 
területen (Közoktatási Információs Rendszer, Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, diákigazolvány nyilván-
tartás) megjelent az elektronikus adatnyilvántartás, de ezen rendszerek szabályozása, az adatgyűjtés meto-
dikája, valamint az integráció és a széles körű lekérdezhetőség hiánya miatt az elérhető előnyök kiaknázatlanok 
maradtak. Így az oktatási rendszer egészéről, belső folyamatairól, a források felhasználásáról csak utólagos, 
sok esetben több hónapos, akár éves elmaradással alakítható ki kép. Általános a papír alapú dokumentáció az 
oktatási intézményekben és a fenntartóknál. Az oktatási szereplők nyomon követésének és egyértelmű beazo-
nosításának korábban nem volt adott a lehetősége. Így nem nyílt mód, vagy csak aránytalan ráfordítással például 
a mérés-értékelési eredmények összevetésére a forrásfelhasználás adataival. Ez a helyzet torz képhez vezet a 
lemorzsolódás, az integrált oktatás nyomonkövetése, a normatív támogatások felhasználásának ellenőrzése, stb. 
területeken.

A gyorsan változó demográfiai folyamatok, gazdasági – munkerőpiaci elvárások, valamint a költséghatékonyság meg-
teremtése igénylik, hogy naprakész információ álljon rendelkezésre az oktatás adminisztrációjához, ellenőrzéséhez, 
vezetéséhez, illetve fejlesztéséhez.

Két éves előkészítést követően, 2005-ben kiépült az ágazati oktatási azonosító rendszere, amely egyértelműen, 
élethosszig tartóan azonosítja az oktatásban szereplő tanulókat, oktatókat, intézményeket, egyéb szereplőket. 
Egyéb jogszabályi változások megteremtették az elektronikus aláírás, az elektronikus azonosítás, tranzakciók leb-
onyolításának lehetőségét. Szintén 2005-től bevezetésre került a közoktatási intézmények számára az elektronikus 
adminisztrációs rendszerek alkalmazását támogató külön normatív támogatás. Kötelezővé vált a normatív tá-
mogatások felhasználásának nyomon követésére az oktatási azonosító használata.

Ugyanakkor az elektronikus adminisztrációs rendszerek alkalmazása még nem kötelező és nem teljes körű.  
(A felsőoktatásban teljes körű az elektronikus adminisztrációs rendszerek alakalmázása elsősorban a tanulmányi 
nyilvántartások körében.) Hiányzik az adminisztrációs rendszerek integrációja, illetve egységesítése; hiányoznak  
a döntés előkészítő és támogató vezetői információs rendszerek intézményi, fenntartói és központi szinten.

5.5. Közoktatás

A közoktatásban az elmúlt évtizedben számos - a munkaerőpiacra való belépés szempontjából részben 
hátrányos - hatás érvényesült. Megszűnt a közoktatás egységessége. Ez a folyamat részben a társadalom 
felerősödő szegregálódására vezethető vissza, részben az oktatási rendszer reformjaira, amelyek a szabad 
választás jegyében különböző típusú (4, 6, 8 osztályos általános iskola, 4, 6, 8 osztályos gimnázium) iskolákat 
hozott létre. Ehhez járult az oktatás tartalmi egységének felbomlása; a tananyagok tartalmára és színvonalára, 
valamint a pedagógusmunka megfelelő minőségének biztosítására viszonylag kevés szakmai garancia van. A 
korszerű oktatási modellek, tartalmak, digitális tananyagok elterjedését gátolja az intézményi vezetés érdekelt-
ségének (school leadership) hiánya, valamint a tananyag akreditációs folyamat és tankönyv támogatási rend-
szer merevsége.
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Magyarországon az 1970-es évek óta az 5-29 éves népesség száma folyamatosan csökken. A demográfiai 
előrejelzések alapján az 5-14 éves korosztály aránya 2010-re tovább fog csökkeni, várhatóan 20%-t meghaladó 
mértékben. A nagyarányú demográfiai csökkenés hosszútávon is befolyásolja az oktatási rendszert, hatással van a 
személyi (tanárok) és az intézményi (iskolák, osztálytermek száma) erőforrások elosztására is. 

A foglalkoztathatóság és a munkaerőpiac szempontjából fontos kulcs- és alapkompetenciák megszerzése a tanulási 
alapok megerősítésével kezdődik. Tanulási alapnak egyrészt a mindenkitől kötelezően számon kérhető tudás, készség 
és képesség, másrészt a tanulással kapcsolatos pozitív motiváció számít. A hazai és nemzetközi vizsgálatok mind-
két alkotóelem tekintetében súlyos problémát jeleznek a közoktatásban. Európai összehasonlításban hazánkban az 
óvodai készségfejlesztés még megfelelő színvonalú, viszont az általános iskola felső tagozatán a tanulói teljesítmény 
elmarad a többi állam átlagához képest. Az alapszintű oktatásban még megfelelő szinten oktatják az alapkészségeket, 
és ezen belül az olvasást. Ehhez képest azonban a közoktatásban a legutolsó jelentős nemzetközi mérés, a PISA 2003 
(a 15 évesek körében), a mérésben részt vevő államok átlagához képest alacsonyabb magyar tanulói teljesítményeket 
mutatott ki. A hazai iskolarendszerben az általános iskola első négy évfolyama alatt nem történik meg kellő figye-
lemmel és alapossággal az alapképességek és a tehetség fejlesztése és elmélyítése, valamint az iskolai felzárkóztató 
foglalkozások sem nyújtanak kellő segítséget, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok számára. En-
nek következtében épp a felső tagozatra továbblépő e tanulók esetében a további új tantárgyak követelményrendsz-
erének megjelenése a nem megfelelően kiforrott tanulói képességek és részben konzervatív pedagógiai szakmódsz-
ertan kölcsönös hatása következtében csak az 1-es olvasási szintet, illetve az alattit eredményezik. 

Az alapkompetenciák között újként jelentkezik, ezért kiemelten kezelendő az IKT kompetencia, mint az Információs 
Társadalom alapvető kompetenciája. Az IKT kompetencia oktatásának gyakorlata még nem épült ki. 2000-ben az 
IKT-t használó pedagógusok aránya a közoktatásban 5-6%. 2000-ben az IKT-t a tanórák 1%-ban használták. 2003-
ban a tanórák 3%-ban használtak a pedagógusok valamilyen IKT alapú támogatást az oktatáshoz. Az informatika 
oktatása ugyan teljes körű, de önmagában az IKT kompetencia elsajátíttatására alkalmatlan.1

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv oktatási-képzési intézkedései a kompetencia alapú oktatás teljes körű bevezetésének 
csupán szakmai-pedagógiai előfeltételeit teremtették meg. Az NFT I-nek a szociálisan hátrányos helyzetű, mindenek 
előtt roma fiatalok esélyteremtő oktatásának biztosítására indított programjai ez idáig még nem eredményeztek 
áttörést. Ezen a téren további infrastrukturális fejlesztések, adekvát pedagógiai módszerek átfogó alkalmazása 
elengedhetetlen.
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9. ábra A különböző olvasási teljesítményszinteket elérő 15 éves tanulók aránya a 2003. évi PISA-vizsgálatban, országok szerint (%) Forrás: PISA, 2003

1 Sulinet 2003, informatikai eszköz felmérés
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Minden ország közoktatási rendszerének fontos kérdése, hogy miként tudja összehangolni a tanári munkaerő keres-
leti és kínálati oldalát. Hazánkban, az alacsony születésszámok következtében, a kilencvenes évek második felében 
fokozatosan csökkent a pedagógusokra jutó iskoláskorú népesség aránya. Az 1990–2001 közötti időszakban a peda-
gógusok létszáma lényegében nem változott, míg a tanulók száma több mint 10%-kal csökkent. Képzési szintenként 
azonban jelentős változásnak lehettünk tanúi. Az óvodai intézményekben, az általános iskolákban és a szakképzés 
területén jelentősen csökkent a tanulók létszáma s ezzel párhuzamosan a pedagógusok létszáma is kevesebb lett, 
de sokkal kisebb mértékben. 1999 és 2002 között a folyamatosan csökkenő tanulói létszám ellenére pedig már – a 
szakmunkásképzés kivételével – minden oktatási szinten nőtt a közoktatásban dolgozó pedagógusok létszáma. 

Az alacsony tanulószám és a magas tanárlétszám következménye a tanuló/pedagógus arány alacsony értéke. 
Nemzetközi összehasonlításban az alapfokú oktatást tekintve hazánk a második legalacsonyabb értéket mutatja. 
2000-ben az egy tanárra jutó tanulók száma 10,9 volt, míg az OECD tagállamainak átlaga 17,7. A középfokú oktatás 
adatait tekintve a magyarországi 11,4-es érték már közelebb áll a 13,9-es OECD-átlaghoz. Feltételezések szerint 
minél alacsonyabb az egy pedagógusra jutó tanulók száma, annál előnyösebb a tanulók hozzáférése a tanítás 
erőforrásaihoz. Ugyanakkor ez megnöveli az oktatási szféra kiadásait, így viszonylag kevesebb anyagi erőforrás jut-
hat a tanárbérek növelésére, az új technológiai beruházásokra stb. Az alacsony tanuló/pedagógus arány hazánkban 
inkább arra a helyzetre utal, hogy az oktatási rendszer teljes foglalkoztatottsága továbbra is maga után vonja az 
alacsony bérezés és az alacsony (pénzügyi) hatékonyság problémáját.

A fejlett országok viszonylatában Magyarország az átlagos osztálylétszámot tekintve a középmezőnyben helyez-
kedik el. Az alapfokú oktatás alsó tagozatán tanító pedagógus átlagosan 21 tanulóval foglalkozik a tanórán, s ez 
az érték az OECD 21,9-es átlaga közelében található. Az átlag mögött természetesen nagy szórás valószínűsíthető, 
mivel a kistelepülések alsó tagozatos osztályainak létszáma kevesebb, mint például egy megyeszékhely nagy 
iskolájában. Másrészt, széles körben alkalmazott a csoportbontás, főként egyes tantárgyak, pl. idegen nyelvek, 
matematika, testnevelés, technika esetében. Általános az a vélekedés, hogy kis létszámú osztályban jobban oda 
lehet figyelni a tanulóra, s ez főként a kisiskolásoknál és a hátrányos helyzetű gyerekeknél jelent előnyt. Nemzetközi 
vizsgálatok szerint azonban az osztálylétszám csökkentése más tanulócsoportoknál nem hozott jelentős javulást, 
ugyanakkor nagymértékben megemelte az oktatásügy kiadásait. Továbbá kimutatták, hogy a tanárok – mivel 
munkakörülményeik kedvezőbbek – elégedettebbek a kisebb létszámú osztályokban, de a költségnövekedés 
következtében stagnáló vagy csökkenő tanárbérek miatt pályaelhagyásuk esélye nő. Az elmúlt egy évtizedben a 
közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok esetében az átlagos életkor és a nők aránya növekedett, a képzettség 
átlagos szintje viszont csökkent, miután a fiatalabb korcsoportokban a főiskolai végzettségűek aránya nőtt.

A közoktatási rendszer európai összehasonlításban is erősen decentralizált jellegét nem ellensúlyozza egységes, 
átfogó minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer, ami szintén szerepet kap az oktatás-képzés színvonalbeli 
eltéréseinek konzerválásában.

Az oktatás-képzés fizikai infrastruktúrája rosszabb képet mutat, mint az ágazatban rendelkezésre álló humán 
erőforrások. Az iskolák alacsony szintű és területileg markánsan egyenetlen eszköz- és infrastrukturális ellátottsá-
ga, a közoktatás krónikus alulfinanszírozottsága is akadályozza a korszerű pedagógiai módszerek széleskörű alkal-
mazását, s a tudásalapú gazdaság igényeinek megfelelő ismeretek átadását.

Az oktatási célra használt épületállomány rendkívül heterogén összetételű. A demográfiai hullámvölgy miatt az 
ezredfordulón alig épülnek új közoktatási intézmények. Az épületállomány jelentős része elöregedett, 40%-a  
a második világháború befejezését megelőző időből származik, 13%-ának kora meghaladja a 100 esztendőt.

A közel 14 000 épület alig több mint felének kielégítő a műszaki állapota. A beruházásokra, az épületek 
állagmegóvására fordított összegek az oktatási kiadások 10 százalékáról a kilencvenes években 3 százal-
ékra estek vissza, aminek következtében az óvoda- és iskolaépületek 9,2 százaléka azonnali, 40 százaléka 
mihamarabbi felújításra szorul. Komoly probléma ezen túlmenően, hogy a közoktatás épületállományában 
még mindig jelentős a csoportszobák és a szükségtantermek száma. Az óvodák esetében ezek aránya 7,1, 
az iskolák esetében pedig 5 százalék. Az épületek állagának megóvása mellett a legsürgetőbb feladat 
azoknak a helyiségeknek a kialakítása, melyekkel – az oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről 
és felszereléseiről szóló rendelet értelmében – 2003. szeptember 1.-ig valamennyi óvodának és iskolának 
rendelkeznie kellett volna, de amelyek a kutatások tanulsága szerint közel harmaduknál még nem állnak 
rendelkezésre.
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10. ábra: Az oktatási épületek megoszlása az építés időszaka szerint, 2001 Forrás: Ceizer-Hives-Török, 2001

Magyarországon az iskolák informatikai eszközökkel való ellátása két hullámban történt. A ’80-as években zajló 
elsőben a modernizációs felzárkózás, a fejlett országok utolérése játszotta a főszerepet, melynek középpontjában 
az informatika oktatása állt. A ’90-es évek második fejlesztési hullámát az információs társadalom munkaerő-piaci 
elvárásainak való megfelelés ösztönözte. A közoktatással szemben sürgető igénnyel fogalmazódott meg a tanulók 
felkészítése a felhasználói programok alkalmazására, mind a szülők, mind a felsőoktatás, mind pedig a munkaválla-
lók oldaláról. A gazdasági recesszió időszakában helyi erőforrások híján a SuliNet program biztosította a számítógép-
park lecserélésének és az iskolák világhálóra kapcsolódásának fedezetét. Az ezredfordulón egy harmadik, immár nem 
központi fejlesztési hullám is elérte a magyar közoktatást, melynek finanszírozását pályázati alapok és az iskolázásban 
közvetlenül érintett csoportok (fenntartók, szülők, munkaadók) hozzájárulása biztosítja. Maguk az informatikai esz-
közök is alapvetően átalakultak: a multimédiás gépek sokféle funkciót biztosító perifériákkal gazdagodtak.

Az iskolai felhasználás jellege is megváltozott, az informatizált tanulási környezetben egyre nagyobb szerepet kap a 
többi tantárgy tanulásának informatikai támogatása, a kommunikációs funkció bővülése, az iskolai működés több 
területének (tervezés, gazdálkodás, adatszolgáltatás, könyvtár stb.) digitalizálása. Magyarországon az iskolahasználók és 
a közvélemény napjainkban is elégtelennek ítéli az iskolák számítógép-ellátottságát. A pályázati lehetőségek erőteljes 
bővülése, a központi, területi és helyi források bevonása sem alkalmas arra, hogy az IKT eszköz állományt megfelelő 
szintre emelje és ott meg is tartsa. Az oktatás finanszírozása az épületek és egyéb hosszabb amortizációjú eszközök ál-
lagának szinten tartására sem elegendő, az IKT eszközök gyors avulását pedig egyáltalán nem képes követni. 

Nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó az egy gépre jutó 9 tanulós arány a középfokú oktatásban.  
Szintén kedvező fejlemény, hogy míg Magyarországon a tanulási környezet számos mutatója tekintetében erőteljes 
leszakadás mutatkozik a települési lejtő mentén, a gépellátottságban – legalábbis a középfokú oktatásban – ez 
a különbség nem számottevő. Az intézmények legjobban felszerelt 25%-ában alig 5, a leggyengébben ellátott  
negyedében pedig pontosan háromszor annyi diák használ egyetlen számítógépet.

Ugyanakkor ezek az adatok nem veszik figyelembe a számítógépek korát és így pedagógiai használati értéküket. 
Az informatika oktatására még megfelelő számítógépek száma és állaga elegendő a tárgy oktatására, de egyéb 
alkalmazások, a kor elvárásainak megfelelő felhasználói környezet egyéb tantárgyak oktatására az intéz-
ményekben megtalálható mintegy 200.000 számítógépből, csak mintegy 50.000 számítógép esetében alakít-
ható ki. Így az 1 db, korszerű (4 évnél fiatalabb) számítógépre már nem 9, hanem 32 diák jut, ami alkalmatlan 
az IKT-val támogatott oktatás elterjesztésére széles körben. A számítógépeken kívüli, egyéb IKT támogatású 
pedagógiai eszközök (projektorok, interaktív táblák) szintén erős területi és intézményi szórásban találhatóak 
meg a tantermek 18-20%-ban.2

2 Sulinet, 2003
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Az IKT eszközellátottság fejlesztésére a Közháló I. program Sulinet alhálójának fejlesztésével minden közoktatási 
intézmény Internet hozzáféréssel rendelkezik 2005. vége óta. A „digitális zsúrkocsi” programban minden középisko-
la kapott 2-2 mobil projektort, laptopot, hangosítást. A Tisztaszoftver program gondoskodott a naprakész legá-
lis szoftver ellátásról a teljes oktatási vertikumban. Az Informatikai Normatíva pedig 2005-től kezdődően állandó, 
normatív alapú támogatást nyújt az IKT eszközök fejlesztéséhez, naprakészen tartásához. Az ebben a programban 
allokált forrás azonban nem elegendő a már az iskoláknál meglévő eszközök modernizációjához.

Az IKT eszközök bevonása önmagában nem elegendő az IKT kompetencia elsajátíttatásához, valamint a korszerű 
pedagógiai programok támogatásához. Az eszközökön túl a megfelelő mennyiségű és minőségű digitális tartalom 
előállítása és a pedagógiai programokba, tanmenetekbe való beépítése is szükségszerű. A digitális tartalmakra épülő 
korszerű pedagógia, illetve az oktatásszervezés pedig nem lehet hatékony a digitális tartalmakat rendszerező, a 
tanulási folyamatot vezérlő informatikai rendszerek (learning management system) nélkül. Mind a digitális tananya-
gok, mind az LMS rendszerek az NFT I-ben jelentek meg először pedagógiai programokba ágyazottan a magyar 
oktatási rendszerben kísérleti jelleggel. 

5.6 A szakképzés

A munkaerő-piaci elvárások kielégítését és a foglalkoztatás elősegítését a szakképzés döntően két formában 
biztosítja. Az iskolai rendszerű szakképzéssel, amely a közoktatás része és az iskolarendszeren kívüli szakképzés-
sel, melynek változatos formái léteznek és nem részei a közoktatásnak. A közoktatáson belül az iskolai rendszerű 
szakképzés működését alapvetően a közoktatási és a szakképzési törvény szabályozza. A szakképzés kilencedik-
tizedik évfolyamán az általános műveltséget megalapozó nevelés, oktatás folyik. A két iskolaforma (szakiskola, 
szakközépiskola) számára adott a lehetőség az általános oktatás keretén belül szakmai előkészítő oktatás, szak-
macsoportos alapozó oktatás, szakmai alapozás, pályaorientáció folytatására. Ez idő alatt a tanuló megismeri az 
Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéseket és a kapcsolódó tevékenységformákat. Ez a rendszer 
alkalmas a tanulói választás, döntés megalapozására. Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ben meghatározott 
szakképesítések tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövet-
elmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek (modulok) központi programja alapján szakmai elméleti 
és gyakorlati képzés keretében történik. Az általános képzési idő növelése, a tankötelezettségi kor után kezdődő 
szakképzés egyaránt szolgálja a tanulók és a társadalom érdekeit. 

A középfokú szakmai képzést jelentősen befolyásolják az iskolarendszerben tanulók létszámalakulásának ten-
denciái. Az iskolarendszerbe belépő csökkenő létszámú korosztályok mellett a szakiskola kontraszelektált, az ott 
tanulók létszáma alacsony. Így kevés a középfokú végzettségű, munkaerőpiacra kikerülő szakember, ehelyett a 
gimnáziumból és a szakközépiskolából egyre nagyobb arányban tanulnak tovább a fiatalok a felsőoktatásban. 
A munkaerőpiacon túl sok a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor a szükségesnél kevesebb az igényeknek 
megfelelő képzettségű munkaerő. 

A szakképzési szektort érintő változások legfontosabb jellemzője a szakmunkástanulók számának közel felére csökkenése 
és a szakközépiskolában tanulók számának több mint 40%-os növekedése volt. A jövőben várhatóan tovább mérséklődik 
a szakmunkás végzettségűek, miközben növekszik az érettségizettek és diplomások aránya. Miközben bővül a közép- és 
felsőfokú képzésben részt vevők száma, illetve aránya, az elmúlt tíz évben a középfokú oktatási intézményekben tanulók 
száma csökkent (517 ezer főről 502 ezerre). Jelentősen növekedett az érettségit adó képzési formákban tanuló fiatalok 
száma (302 ezerről 387 ezerre), és jelentős csökkenés érzékelhető a szakképző iskolákban tanulók számában (394 ezerről 
358 ezerre). A csökkenést belső átrendeződés kísérte: növekedett a szakközépiskolákban (168 ezerről 241 ezerre), és 
csökkent a szakiskolákban (225 ezerről 116 ezerre) tanulók száma (a képzés teljes időtartamát tekintve). A középfokú kép-
zésben részt vevők szociális struktúrája is átrendeződött, ma a szakiskolába járó fiatalok döntően hátrányos helyzetűek, 
és az elméleti képzés szempontjából gyenge tanulási képességekkel rendelkeznek.

A szakképzésben a létszám csökkenése nem párosul az intézmények, illetve a képzési helyszínek csökkenésével. Míg 
1990-ben 466, jelenleg 627 iskolában folyik szakiskolai képzés. Az intézmények jelentős részében – elsősorban a fi-
nanszírozási források jobb elérhetősége miatt – mindössze egy-egy szakiskolai osztályt működtetnek, vagyis a kép-
zés országszerte szétaprózódik. A létszámcsökkenést jelentős részben a viszonylag alacsony támogatási normatíva 
okozta, a szétaprózódást viszont az, hogy a szakképzési hozzájárulás direkt vagy indirekt támogatási formáihoz 
egy oktatási intézmény csak szakképzési osztályok működtetésével juthat hozzá. A képzések koordinálatlansága, 
szétaprózottsága korlátozza a képzési színvonal, a tárgyi, személyi feltételek fejlesztésének lehetőségét, a fejlesztési 
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források hatékony felhasználását, a gazdaság, a munkaerőpiac igényeivel történő harmonizációt. A csökkenő lét-
számú szakmunkásképzés komoly feszültséget teremt a munkaerőpiacon, s ezen túlmenően a kontraszelekcióból 
fakadóan itt a legnagyobb a lemorzsolódás (20-25%), a képzésből sikeresen kikerülők tudásszintje sok esetben nem 
megfelelő. A Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása az első lépcső egy, a munkaerőpiaci igényekre job-
ban reagáló, versenyképes szaktudást biztosító, fenntartható intézményrendszer felé. 

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerkezete, tartalma, a szakképesítések mennyisége az elmúlt tíz évben több-
ször változott, azonban a változások összességében nem tekinthetőek jelentősnek. A szakképesítés-szerkezet és a 
FEOR között nincs összhang. Az OKJ jelenlegi állapotában nem alkalmas a teljes körű modulrendszer, a kompeten-
ciamérés rendszerének kialakítására. Ma a szakmastruktúra csak részben felel meg a magyar gazdaság igényeinek, 
elvárásainak, nemzeti sajátosságainak, hagyományainak. A szakképesítések tartalmát, szintjét tekintve ma nem 
alkot koherens rendszert, és nem kapcsolódik a foglalkoztatási rendszerhez, ezáltal megnehezíti a változó gazdasá-
gi, munkaerő-piaci körülményekhez gyorsan és alkotó módon alkalmazkodni képes szaktudás kialakítását. Az I. NFT 
keretében megkezdődött az OKJ korszerűsítése, a moduláris rendszer kiépítése, amely jelentősen növeli a rendszer 
rugalmasságát és átláthatóságát. 

A közoktatási rendszer szerves részét képező iskolarendszerű szakképzés a képzésben résztvevők fiatalok számának 
látványos növekedése, a képzési programok ismételt korszerűsítése ellenére nem volt képes az elmúlt 10 esztendő 
során folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodni a vállalkozások méreteiben, ágazati szerkezetében, és földrajzi 
elhelyezkedésében végbement gyökeres átalakulások, dinamikus változások szülte helyi munkaerő igényekhez. 
Ezt részben a szakképzés tartalmának, minőségének fogyatékosságai, részben a pályaorientációs és tanácsadási 
rendszer gyengeségei magyarázzák. Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervben a helyzet javítására hozott intézkedések ezen 
a téren még csak kezdeti eredményeket produkáltak.

A szakképzés alapvetően három nagy forrásból kerül finanszírozásra: a központi költségvetésből (normatív 
rendszerben átadásra kerülő pénzeszközökből), önkormányzati támogatásból és a Munkaerőpiaci Alap képzési 
alaprészéből. Fentieket egészítik ki az egyéni és vállalati források. Miközben a szakképzés jogi szabályozása alap-
ján a szakképzés tartalmi feltételeit (szakmaszerkezet, vizsgarendszer, iskolaszerkezet stb.) az állam normatív mó-
don (jogszabályokkal) és fejlesztési programokkal határozza meg, addig ehhez a forrásokat a fenntartónak kell 
hozzárendelnie. Ez a kettőség az egyik oka a szakképzésben jelentkező problémáknak. Az elmúlt évek fejlesztési 
finanszírozásával kapcsolatban két egyértelmű tendencia állapítható meg. A fejezeti forrásokból folyamatos az 
elvonás, ugyanakkor az alaprész bevételei folyamatosan és erőteljesen nőnek. A pótlólagos források hatékonyabb 
felhasználása folyamatosan biztosíthatná a szakképzés tartalmi és technikai fejlesztéséhez szükséges pénzügyi es-
zközöket. A rendszer elaprózottsága miatt azonban ezek hasznosulása csak részben megfelelő. 

5.7. Felsőoktatás

1996 óta a magyar felsőoktatásban az alábbi jelentős változások következtek be:

• Az	intézmény-integráció	révén	-	a	korábbi	széttagolt,	sok	apró	intézményt	magában	foglaló	hálózat	helyett	
-	nagy	hallgatói	létszámú,	hatékonyabban	és	színvonalasabban	működtethető	intézmények	jöttek	létre: az 
intézmények száma az integrációt követően 89-ről 69-re csökkent, amelyből 31 volt az állami, 26 az egyházi és 
12 alapítványi intézmény.

• Dinamikus	 hallgatói	 létszámnövekedés	 következett	 be: az 1990/91-es tanévben 108 ezer fő tanult a 
felsőoktatásban. Azóta a hallgatói létszám közel négyszeresére emelkedett: 2004/2005-ben a 69 felsőoktatási 
intézményben 422 ezren folytattak tanulmányokat. Állami intézményekben tanult a hallgatók 86,3 %-a, egy-
házi intézményekben 5,4 %-a és alapítványi intézményekben 8,3 %-a. Az oktatói létszám is  emelkedett, 
bár kevésbé dinamikusan: az 1990/91-es tanévben 17 ezer fő tanított a felsőoktatásban; jelenleg az oktatói 
létszám 23 ezer. A létszámemelkedés az oktatáspolitika szándékainak megfelelően, a növekvő társadalmi 
igények alapján következett be, mára mégis komoly feszültségek forrása. A humán és tárgyi infrastruktúra fe-
jlesztése és a képzések minőségének biztosítása nem tudott lépést tartani az elmúlt egy évtizedben létrejött 
tömegképzéssel. 

• Kialakult	 a	 többszintű	 képzési	 szerkezet,	 amely	 a	 felsőfokú	 szakképzést,	 a	 	 főiskolai	 képzést,	 az	 egyete-
mi	képzést,	a	doktori	képzést,	a	szakirányú	továbbképzést	foglalja	magában.	Ez a sok értékkel rendelkező, 
több lépcsős képzési struktúra azonban nem felelt meg az Európai Unió lineáris képzési szerkezetének és a 
kreditrendszer bevezetése ellenére sem tette lehetővé képzési szintek közötti rendszerszerű átjárást. 
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• Az	1998-ban	és	2000-ben	kiadott	kredit-rendeletek	alapján	2003	szeptemberétől	valamennyi	felsőoktatási	
intézményben	 bevezették	 az	 ECTS-re	 épülő	 kreditrendszert, amelynek koordinálását az Országos Kredit-
tanács végzi. A kreditrendszer mindennapi alkalmazása során azonban a hallgatók, az oktatók és az intézményi 
igazgatásban dolgozók nehézségekkel küzdenek: problémák jelentkeznek többek között a kreditallokációval, 
a kreditátvitellel, és a hallgatók tömeges „túlcsúszásával” kapcsolatban.

• 2001-ben,	a	119/2001	(VI.	30.)	Korm.	rendelettel	létrejött	a	diákhitel-program, amelynek feltételrendszere 
és összege az elmúlt évek során többször változott. A hitel ma már valamennyi képzési típushoz és képzési 
formához igénybe vehető, beleértve a külföldi részképzést is.

• A	 fenti	 folyamatokat	 erősítette	 és	 kiegészítette	 az	 intézményfejlesztési	 tervek	 kidolgozása	 és	 azok		
a	beruházások, amelyek alapját a világbanki kölcsönszerződés 1998-as aláírása teremtette meg. A világbanki 
szerződés felbontása miatt azonban félbemaradtak a tervezett beruházások és a jelentős szellemi kapacitás 
felhasználásával készült intézményfejlesztési tervek sem hasznosultak.

A fenti rövid, teljesnek korántsem tekinthető áttekintésből is látható, hogy a	 magyar	 felsőoktatás	 a	 rend-
szerváltás	óta	nagy	változásokon	ment	keresztül,	s	e	változások	-	fő	irányukat	tekintve	–	az	európai	normák	
átvételét	szolgálták.		Ugyanakkor	–	a	rendszerbe	szerveződés	hiánya	és	sok	egyéb	ok	miatt	-	nem	érintették	a	
felsőoktatásnak	egy	sor	nagyon	fontos	területét. Ezek közé tartoznak  – a teljesség igénye nélkül - a következők: 

• a felsőoktatásban folyó képzés szerkezetének átalakítása, tartalmának, módszereinek, képzési kínálatának 
megújítása,

• a pedagógusképzés reformjának megvalósítása 
• az intézmények szervezetének, irányításának és gazdálkodásának átalakítása 
• a K+F+I súlyának növelése
• a felsőoktatás társadalmi-gazdasági kapcsolatainak kiszélesítése, 
• az egész életen tartó tanulás programjának integrálása 
• az oktatói és hallgatói mobilitás kiszélesítése

Ugyanakkor Magyarország ismert uniós kötelezettségei és a magyar felsőoktatás súlyos belső problémái egyre 
jobban sürgetik - a felsorolt területekre is kiterjedő - további átalakítások mielőbbi végrehajtását. Ezek	kereteit	
és	jogi	feltételeit	a	több	mint	kétéves	előkészítő	munkát	követően,	2005-ben	elfogadott	Magyar	Universitas	
Program	és	program	alapján	kidolgozott	új	felsőoktatási	törvény	(2005.	évi	CXXXIX.	törvény)	teremtették	meg.	
A	magyar	felsőoktatás	számára		a	törvénybe	foglaltak	megvalósítása	jelenti	a	következő	évek	fő	feladatát	és	a	
rendelkezésre	álló	hazai	és	EU	források	felhasználásánál	is	elsősorban	ezek	a	feladatok	élveznek	prioritást.

A 2006. március 1-jén hatályba lépő új törvény legfontosabb szabályozási elvei a következők:

•	 Szektor-semlegesen	szabályoz, amellyel széles körű lehetőséget nyújt új állami, önkormányzati, kisebbségi, 
egyházi, vállalati, alapítványi és közalapítványi felsőoktatási intézmények létesítésére; egyidejűleg megha-
tározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek valamennyi fenntartót és intézményt megilletnek, 
 illetve terhelnek.

•	 Meghatározza	a	döntéshozatal	szintjeit	és	típusait:	a közhatalmi funkciókat (törvényességi felügyelet, ágazati 
irányítás, fejlesztés, nemzetközi kapcsolatok) elkülöníti a fenntartói funkcióktól; ellátásukat új intézményekkel 
és testületekkel is segíti, pl. Regisztrációs Központ, a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsai

•	 Az	ágazati	irányítás	új	feladataiként	határozza	meg	:
•	 a	 felsőoktatás	 minőségirányítását, a felsőoktatási intézmények belső minőségirányítási rendszerének 

kiépítését, a Minőségi Díj létrehozását, amelyet nemcsak az európai normák, hanem a képzés tömegessé 
válásából, illetve az új képzési szerkezet bevezetéséből adódó minőségi problémák is időszerűvé tesznek; 

•	 	a	felsőoktatási	információs	rendszer	működtetését az Országos Felsőoktatási Információs Központ létre-
hozásával; 

•	 a	pályakövetési	rendszer	kialakítását, amely a felsőoktatási intézmények minősítése mellett a beiskolázási 
létszámok meghatározásához és a munkaerő-piaci igények kielégítéséhez is fontos információkat adhat; 

• az oktatási jogok miniszteri biztosa és az oktatási közvetítő szolgálat intézményének fenntartását.
•	 a	 Bolognai	 Nyilatkozatban	 foglaltaknak	 megfelelően	 szabályozza	 a	 felsőoktatás	 képzési	 szerkezetét:	 a 

bolognai többciklusú képzésben három, végzettséget nyújtó képzési szintet különböztet meg (alapképzés - 
bachelor, mesterképzés - master, doktori képzés - PhD, DLA), amelyeket kiegészít a felsőfokú végzettséget nem 
adó felsőfokú szakképzést és a szakirányú továbbképzést. Megtörtént a 101 alapképzési szak létesítésének és 
indításának engedélyezése, valamint meghirdetése a 2006-os Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban. A mester 
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szakok alapításának és indításának engedélyezése most van folyamatban. A képzési struktúra átalakítása 
keretében a pedagógusképzés reformja is megvalósul, valamint sor kerül a kreditrendszer és a lineáris képzési 
szerkezet összehangolására.

• A	 munkaerőpiaci	 igényekre	 történő	 gyors	 reagálás	 érdekében	 a	 felsőoktatási	 intézmények	 hatáskörébe	
helyezi	 a	 továbbképzési	 rendszer	 sajátos	 képzési	 formáját	 jelentő	 szakirányú	 továbbképzési	 szakok	
létesítését	és	indítását, amely a már meglévő végzettségi szinten újabb, speciális szakképzettség megszerzését 
teszi lehetővé.

• A	 reform	 program	 és	 az	 új	 jogi	 szabályozás	 keretében	 átalakult	 a	 felsőoktatási	 felvételirendszer: a 
felsőoktatási intézményekben szervezett korábbi felvételi vizsgák helyett, az érettségi vizsga eredményei alap-
ján születik meg a felvételi döntés. Az új rendszer jogi szabályozása a 269/2000. számú Korm. rendelet mó-
dosításával megtörtént, bevezetése a 2004/2005-ös tanévben megkezdődött.

• A szabályozás új eleme, hogy a	felvételt	nyert	hallgató	az	egymásra	épülő	képzési	ciklusokban	–	a	doktori	
képzésen	kívül	–	tizenkét	féléves	időtartamig	vehet	részt	államilag	támogatott	képzésben. Ez az időtartam 
a fogyatékos hallgatóknál négy félévvel meghosszabbítható

• A	 felsőoktatási	 intézmények	 alapfeladatának	 nyilvánítja	 a	 tudományos	 kutatást,	 a	 fejlesztést	 és	 az	 in-
novációt,	az	Európai	Kutatási	Térséggel	való	kapcsolatot,	a	kutatói	utánpótlás	nevelését	és	a	tehetséggon-
dozást.	Új perspektívát ígér és magas színvonalú tudományos tevékenységre ösztönöz a „kutató-egyetemi” cím 
elnyerésének lehetősége. 

• Az	 európai	 normákhoz	 kapcsolódó	 új	 követelmény	 az	 egyenlő	 bánásmód	 elvének	 alkalmazása:	 a nők 
arányos szerepvállalásának biztosítása, a hátrányos helyzetűek támogatása, a fogyatékossággal élő hallgatók 
felsőfokú tanulmányainak megkönnyítése adottságaikhoz igazodó feltételek megteremtésével.

• A	finanszírozásban	új	elem,	az	oktatás	és	kutatás	arányos	–	50-50	%-os	-	normatív	támogatása	a	kutatá-
si	eredmények	figyelembevétel,	valamint	a	normatívák	értékállóságának	biztosítása a költségvetési évet 
megelőző második évre számított bruttó havi átlagkereset összegének figyelembevétele révén

• Az	új	szabályozás	támogatja	a	hallgatói	mobilitást: a külföldön folytatott résztanulmányokhoz (pl. az Erasmus, 
a CEEPUS, a Leonardo programok keretei között) igénybe vehető a hallgatói hitel, és az államilag finanszírozott 
képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíja 

• A	törvény	lehetővé	teszi	a	felsőoktatási	 intézmények	beruházásainak	támogatását	segítő,	több	intézmény	
társulására	épülő	kockázatfedezeti	alap	létrehozását,	és	az	alap	pénzeszközeinek	állampapírba	fektetését.	(A 
magántőket bevonásával - Public Private Partnership program keretében - az Oktatási Minisztérium 2004 és 2008 
között mintegy 175 milliárd forintot fordít infrastruktúra, diákotthonok, kollégiumok, oktatási épületek és egyéb 
infrastruktúra, fejlesztésére, kiépítésére. A felsőoktatás szerkezeti-tartalmi, valamint infrastrukturális fejlesztését 
szolgálja a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának 3.3 intézkedése, valamint 
a Regionális Operatív Program 4.1-es infrastruktúrát fejlesztő intézkedése. A HEFOP 4.1 intézkedésének második 
komponense többek között a fogyatékossággal élők számára biztosítana akadálymentes környezetet.)

• A felsőoktatásban dolgozó közalkalmazottak helyzete a 2003-ban bekövetkezett 50%-os béremeléssel 
számottevően javult. Az	új	törvény	jogi	helyzetük	rendezéséről,	 foglalkoztatásuk	rugalmasabbá	tételéről	
és	az	állami	költségvetés	keretei	közötti	bérdifferenciálásról	rendelkezik.	Külön szabályokat állapít meg az 
oktatói és kutató munkakörben foglalkoztatottakra, valamint lehetővé teszi a közalkalmazotti bértábla által 
előírt munkabér feletti kisebb mértékű bérdifferenciálást. A felsőoktatásban dolgozók helyzetének javítása fon-
tos nemzeti érdek, mivel a felsőoktatásunknak egyre több gondot okoz az utánpótláshiány és a fejlett országok 
szakember-elszívása.

A	felsőoktatási	törvény	a	korábbinál	differenciáltabb	módszerek	alkalmazását	írja	elő	az	államilag	finanszírozott	
képzések	éves	létszámkeretének	meghatározásánál. Ennek indoka az új, lineáris képzési szerkezet bevezetése, 
a munkaerő-piaci igények fokozottabb figyelembevétele, valamint a csökkenő gyermek-létszám. A népesség-
előrejelzések alapján prognosztizálható, hogy a felsőoktatásba belépő korcsoportok létszámcsökkenése következ-
tében a felsőoktatásba jelentkezők létszáma kb. 80 ezer fő/év szinten állandósul (közülük 55% az adott évben 
érettségiző, akiknek 66%-a be is kerül a felsőoktatásba), amely komoly kihívást jelent a magyar felsőoktatás számára. 
A kiesés ellensúlyozása az egész életen át tartó tanulás programjának integrálásával, valamint külföldi hallgatók 
fogadásával ellensúlyozható. Az Oktatási Minisztérium 2004-ben, 40 felsőoktatási intézmény közreműködésével, 
a Magyar Ösztöndíj Bizottság mellett létrehozta a Campus Hungary társulást, amelynek az a feladata, hogy 
népszerűsítse a magyar felsőoktatást az EU-ban és az EU-n kívüli országokban.

A felsőoktatásra 2004-ben a hazai GDP 1,12 százaléka fordítódik (ebbe beletartozik a beruházás), mely arány európai 
viszonylatban is jelentősnek mondható. Ennek ellenére sem következtek be azok a változások a felsőoktatásban, mely-
ek a tartalmi és szerkezeti megújulás révén a felsőoktatás hatékonyságát megfelelően javítanák. Így szükség van a tar-
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talmi változásokat elősegítő és támogató infrastrukturális	beruházásokra,	modernizációra.	Nagy különbségek van-
nak az egyes intézmények, illetve régiók között az infrastrukturális ellátottságot, valamint annak minőségét illetően.

A felsőoktatási intézményekben nagy különbség van az infrastruktúrális kapacitásokban: oktatóhelyek, ku-
tatói terek, szolgáltatói terek területén. A	2007-2013-as	tervezési	periódusban	a	felsőoktatási	 infrastrukturális	
beruházások	 elsődleges	 célja	 a felsőoktatásban megkezdett átfogó és európai felsőoktatási térséghez történő 
csatlakozás követelményeit teljesítő reformfolyamat és modernizáció végig-vitelének, továbbá,  az ESZA alapú 
humánerőforrás-fejlesztési műveletek megvalósításának alátámasztása

A bevezetett részleges szervezeti reformok nem járultak hozzá érdemben a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti kapcso-
latok, a felsőoktatásnak az innovációban betöltött szerepének az erősödéséhez, és az egész életen át tartó tanulás korszerű 
formáinak széleskörű bevezetéséhez. Ezért a felsőoktatás részben arra törekedett, hogy rövidebb idő alatt is képes legyen 
biztosítani a munkaerőpiacon hasznosítható, gyakorlat orientált ismereteket, célzottan készítve fel valamely szakképzettség 
megszerzésére. A felsőfokú szakképzésbe minden sikeresen érettségiző diák felvételt nyerhet. A felsőfokú szakképzés két 
éves (120 kredites) képzés, amely elsősorban a szakmai ismeretek és készségek átadására koncentrál. 

A hazai népesség-előreszámítás alapján megállapítható, hogy – a termékenység, a halálozás és a vándorlás közepes 
hipotéziseit alapul véve - az össznépesség 2020-ig évtizedenként mintegy 1,5 %-kal, majd ezt követően egyre gyor-
suló ütemben csökken. A fiatal korosztályok csökkenése ennél jelentősebb, évtizedenként 6-8%. Összességében a 
nappali tagozatos felsőoktatás szempontjából meghatározó népesség korcsoportok létszáma az elkövetkező év-
tizedekben csökkenni fog. A csökkenés különösen jelentős lesz a 2010-et követő években.

11. ábra A felsőoktatásba  jelentkezettek és felvettek száma 

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Érettségizet-
tek	az	adott	
évben
(nappali	
tagozaton)
(efő)
53,0
54,2
59,7
68,7
68,6
70,3
73,4
75,6
77,6
73,9
72,2 
70,4 
70,0

Nappali	
tagozatos	
alapkép-
zésre	je-
lentkezettek
(fő)
47916
58301
61968
76776
86400
87120
85184
80880
81181
81540
79441
82017
85799

Jelent-
kezett/
Érettségi-
zett

90,4%
107,6%
103,8%
111,8%
125,9%
123,9%
116,1%
107,0%
104,6%
110,3%
109,6%
116,5%
122,2%

A	nappali	
tagozatos	
alapkép-
zésre	felvet-
tek	száma	
(fő)
19463
22327
26081
31534
32127
36942
40497 
39967 | 1202
40655 | 2036
40397 | 3266
41075 | 3517
42269 | 6454
44009 | 7236

Felvettek	a		
jelentkezet-
tek	
arányában	
(%)

40,6%
38,3%
42,1%
41,1%
37,2%
42,4%
47,5%
50,9%
52,6%
53,5%
56,1%
59,4%
59,7%

Felvettek	az	
adott	évben	
érettsé-
gizettek	
arányában
(%)
36,7%
41,2%
43,7%
45,9%
46,8%
52,5%
55,2%
54,5%
55,0%
59,1%
61,8%
69,2%
73,2%

Népesség	

korcsopor-

tok	szerint

(ezer	fő)

14-17
18
18-21
22-25
26-29
30-34
35-39

1995
637,4
179,7
703,8
569,6
523,3
618,5
769,9

2000
510,6
140,8
605,2
706,5
563,8
678,0
622,3

2005
503,3
127,9
509,7
581,0
692,4
745,5
681,4

2010
475,7
129,2
508,9
518,3
560,9
854,9
745,6

2015
397,7
107,8
462,7
515,7
526,8
695,2
854,6

2020
408,2
100,1
398,3
453,9
518,2
662,2
696,6

2030
417,3
104,7
420,5
426,9
420,4
551,3
650,1

2040
386,6
100,4
410,0
428,1
437,1
552,6
538,8

2050
352,4
89,4
363,4
387,9
417,2
549,3
557,5

12. ábra A felsőoktatás szempontjából meghatározó korcsoportok létszámának alakulása 2055-ig 
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Nemzetközi összehasonlításban nem kielégítő a felnőttképzésben résztvevők aránya: 2004-ben 100 aktív korú  
(25-64 éves) személy közül mindössze öt vett részt valamilyen formájú képzésben, (EU-átlag 9%). Az alacsony 
részvétel okai között az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya, a felnőttoktatási 
szolgáltatások iránti fizetőképes kereslet, valamint a leginkább rászoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkössége 
egyaránt fellelhető. A Kormány 2005. szeptemberében határozatot fogadott el az egész életen át tartó tanulás 
stratégiájáról. A stratégia, az Európai Unió idevágó politikájával és számszerűsített céljaival összhangban 2013-ig 
konkrét programot tartalmaz az egész életen át tartó tanulás átfogó fejlesztésére, aminek megvalósítása további 
forrásbevonást igényel.

A felsőoktatás, az akadémiai intézmények, valamint a kutatás hazai és nemzetközi kapcsolatát biztosító informatikai 
hálózat kiépült a Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Iroda gondozásában, és nemzetközi összehason-
lításban is megfelelő. Az egyes felsőoktatási intézmények belső informatikai eszköz ellátottsága és infrastruktúrája 
viszont már heterogén képet mutat. Általánosságban a műszaki felsőoktatási intézmények informatikai eszközel-
látottsága megfelelőnek mondható, azonban az egyéb intézmények, különösen a felsőoktatáshoz kapcsolódó 
 kiszolgáló intézmények, könyvtárak, közösségi terek, kollégiumok ellátottsága elmarad a megkívánt szinttől.

A felsőoktatási intézmények mindegyike használ valamilyen elektronikus tanulmányi rendszert, de az elektronikus 
gazdálkodási, tartalomszolgáltatási, vagy LMS rendszer használata csak az intézmények egy szűkebb csoportjára 
jellemző. Ezen rendszerek többnyire nem átjárhatóak, nem integráltak. Jelenleg vezetői információs rendszer csak 
néhány intézménynél működik, egységes, nemzetközi szinten is átjárható hallgatói azonosítás és hitelesítés pedig 
kísérleti alkalmazásokban érhető csak el.
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Erősségek
• Szakterületenként kialakult jogi szabályozás
• Az egyes képzési szintekhez és formákhoz illeszkedő intézményi hát-

tér megléte
• Többcsatornás oktatásfinanszírozás
• Többszintű oktatásirányítás 
• Innováció-képes intézmények és szakemberek
• Az intézmények fejlesztési programok megvalósításában tapasztala-

tot szereztek
• A gazdasági szféra szabályozott szerepvállalása az oktatásban 

különösen a szakképzésben és a felsőoktatásban
• Az oktatási társulások létrehozásának anyagi ösztönzése biztosított
• Intézményesült a szociális partnerek és az oktatási rendszer közötti 

kapcsolat
• A mobilitást szolgáló és ezen keresztül az oktatást támogató ösz-

töndíj programok működése
• A felsőoktatás képzési szerkezete megfelel a Bolognai folyamatnak
• A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

oktatási módszertani alapjai kialakultak
• Az oktatási intézményekben megjelent a kompetencia fejlesztő peda-

gógia eszközrendszere
• Az oktatási modernizációt szolgáló, az iskolarendszer egészét érintő 

lépések (nyelvi évfolyamok, Sulinet, kompetenciafejlesztés központú 
NAT)

• Új irányítási, együttműködési, fejlesztési, értékelési módszerek alkal-
mazása a közoktatásban és a szakképzésben az uniós normákhoz 
való alkalmazkodás segítségével.

• A felsőfokú oktatásból kilépők biztosan rendelkeznek egy idegen 
nyelvvizsgával és nyelvismerettel.

• Teljes körű Internet hozzáférés az oktatás egészében
• Oktatási azonosító bevezetése – az elektronikus adminisztráció teljes 

körűvé tételének lehetősége
• A K12-t és 8 szakmacsoportot teljes körűen lefedő digitális tananyag 

rendszer (1 millió tananyag elem – learning object)
• Pedagógiai módszereket, a kompetencia alapú oktatást támogató 

országos, nyilvános digitális tananyag tároló rendszer (Sulinet Digitá-
lis Tudásbázis)

• Akkreditált pedagógus továbbképzési programok IKT támogatású 
oktatásra

Lehetőségek
• Az oktatás számára növekvő fejlesztési források érhetők el.
• Javul az egyes társadalmi rétegek folyamatos át- és továbbképzési 

igénye
• A reálfolyamatok a magyar kutatás fejlesztés megerősítését igénylik.
• A gazdasági szereplőknek több információjuk lesz a munkavállaló 

képességeiről és képzéseiről 
 Korszerű technológiát alkalmazó elsősorban IKT alapú vállalkozások 

számának növekedése.
• Jelentős gazdaságfejlesztési programok megvalósulása a következő 

10 évben
• A humánerőforrás-fejlesztésre fordítható források növekedésével 

bővül a foglalkoztatható munkaerő-állomány és csökkennek a tár-
sadalmi esélykülönbségek.

• Az oktatással szembeni gazdasági és társadalmi elvárások felerősödése 
a fejlesztéspolitikában.

• A tudás-intenzív iparágak növekedésével felértékelődik az oktatás és 
képzés szerepe.

• A lakosság javuló végzettségi szintje. 
• Az EU többi tagállamával való kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és 

egyéb kapcsolatok erősödése. 
• Az információs és kommunikációs technológiák elterjedésével a 

szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javulása

Gyengeségek
• Szétaprózott intézményrendszer
• Gyenge intézmény- és ágazatközi kooperáció
• Iskolavezetés és a pedagógusmunka javításához kapcsolódó átfogó 

minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer hiánya
• Az intézményi fejlesztési stratégiáknak a változó munkaerő-piaci, 

gazdasági, társadalmi körülményekhez való megfeleltetése nem 
fejeződött be.

• Munkaerő-piaci igényekre történő lassú reagálás
• Kevés oktatási intézmény tudja ellátni a közösségi „tudás és kulturális” 

központ szerepét
• A képzéshez való hozzáférést jelentős területi különbségek jellemzik
• A gazdaság más területeihez viszonyítva alacsony az oktatásban és a 

kutatásban dolgozók jövedelme, rosszabbak a munkakörülményei
• Az oktatási rendszer társadalmi egyenlőtlenségeket újratermelő 

 szerepe
• A kistelepülési oktatási intézmények gyenge infrastrukturális és 

humánerőforrás ellátottsága.
• Magas a lemorzsolódás a tanulási nehézségekkel küzdő és a hátrányos 

helyzetű tanulók körében különösen a szakiskolákban.
• A hallgatók nem kellően motiváltak a kutatásban való részvételben.
• Alacsony a kutatási eredmények visszaforgatása az anyaintéz-

ménybe 
• Az oktatásirányítást segítő elektronikus vezetői információs-, egysé-

ges mérési-, értékelési. és minőségfejlesztési rendszer hiánya 
• Alacsony a pályaorientáció, -tanácsadás, pályakövetés hatékonysága 

a felsőoktatásban nincs kiépült, működő pályakövetési rendszer
• Az intézményi IKT eszköz ellátottság és az otthoni Internet penetráció 

elégtelensége vagy egyenlőtlen eloszlása
• Az oktatási rendszer nem felkészült a kulturális és társadalmi 

különbözőségek kezelésére.
• A munkaerő-piaci igényekhez rugalmatlanul alkalmazkodó képzési 

rendszer. 
• A magyar lakosság idegen nyelv tudása igen alacsony.
• a magyar felsőoktatásban mintegy 1600 kutatóhely működik, mégis 

gyenge az egyetemek kutatási, tudásközpont funkciója, és a kreatív 
alkotások létrehozása nem szerepel a felsőoktatási intézmények pri-
oritásai között.

• Nincsenek kutatóegyetemeink és hiányzik a tudományos teljesít-
ményt mérő kritériumrendszer.

• Magyarországon a K+F+I ráfordítások aránya nagyon rossz. A rá-
fordítások – általában a fejlett országokkal szemben – 70 %-át az ál-
lam adja, a vállalati szektor részvétele a támogatásban kb. 30 %. En-
nek egyik oka, hogy gyengék és nem innováció-igényesek a magyar 
kis- és középvállalatok.

• Információ hiányában lassú reagálás az oktatásban lezajló folyama-
tokra

Veszélyek
• A decentralizált finanszírozás keretében az oktatási intézmények 

pozíciója növekvő mértékben romlik
• Csökkenő gyermeklétszám
• Öregedő társadalom, magas az inaktívak aránya.
• Az önkormányzati rendszerfinanszírozási hiányosságai.
• Hiányos és pontatlan munkaerő-piaci előrejelzés.
• A vállalati fejlesztések keretében nem fogalmazódnak meg kép-

zési tartalmi követelmények, ami gyengíti a munkaerő alkalmaz-
kodóképességét, különösen a kis- és középvállalkozások alkalmazot-
tai esetében.

• A nyitottabb munkaerőpiac fokozza a magasan képzett szakemberek 
elvándorlását.

• A magasabb szintű nyelvismerettel rendelkező piacképes munkaerő 
elvándorlása. 

• Kutatói elvándorlás.

6. Az oktatási ágazat SWOT-elemzése
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7. Az oktatásfejlesztési program céljai

7.1. Általános és specifikus célok

Az emberi erőforrások minősége javulásának egyik legfontosabb előfeltétele az oktatási, képzési rendszerek 
folyamatos és átfogó korszerűsítése a minőség, hozzáférés, hatékonyság hármas követelményének jegyében.  
Ennek megvalósításához az oktatás és képzés minden szintjén és formájában hatékony és rendszerszemléletű tar-
talmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. 

Az egész életen át tartó tanulás politikájának szellemében már kora gyermekkortól kezdve lehetővé kell tenni az ehhez 
szükséges alapkészségek és kulcskompetenciák, valamint a munkaerő-piaci készségek és a modern életvitelhez szük-
séges kompetenciák elsajátítását és folyamatos fejlesztését, valamint a tehetség kibontakoztatásának segítését. En-
nek érdekében pedagógiai, módszertani megújulásra van szükség, korszerű oktatási eszközrendszer alkalmazásának 
széleskörű bevezetése mellett, ami magában foglalja a digitális tartalmak és az elektronikus oktatás menedzsment és 
adminisztráció mindennapi használatát. A helyzetelemzés is kihangsúlyozza azt az igényt, hogy kiemelt figyelmet kell 
fordítani az idegennyelv-tudásra, az IKT-kompetenciák javítására és a kreativitás, a tehetségek kibontakoztatására. 

Az iskolarendszerű szakképzés átfogó fejlesztésének keretében fel kell készülni a mobilitás és a hazai, illetve 
nemzetközi szinten is alkalmazható beszámíthatóság feltételrendszerének megteremtésére. Meg kell valósítani a 
hazai szakmaszerkezet folyamatos korszerűsítését, a modulrendszerű szakképzési programok kidolgozását, vala-
mint korszerűsíteni szükséges a szakképzés, kimeneti mérőeszközeit és támogató rendszerét, mellyel javítani lehet 
a pályakezdő fiatalok munkába állásának esélyeit.

Kiemelten kell kezelni az oktatás intézményrendszerének koncentrációját, figyelemmel a társadalmi és gazdasági 
változásokra, a minőségi gyakorlati és kompetenciafejlesztő képzés előtérbe helyezését. 

A felsőoktatásban a bolognai folyamat teljes körű megvalósítása érdekében a többszintű képzés átfogó kiépítésével folytatni 
kell a változó munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, gyakorlatorientált képzési programok kidolgozását és 
bevezetését, növelni kell a felsőfokú szakképzésben részt vevők, valamint a természettudományi és műszaki szakokon tanu-
lók számarányát, és egyidejűleg erősíteni kell néhány intézmény felsőoktatási kiválósági tudásközpontként való működését, 
különösen regionális szinten. A felsőoktatási intézményeknek ki kell dolgozni az ún. „outreach” programokat, amelyek keretében 
megismertetik munkájukat, lehetőségeiket a középiskolákban. Különös figyelmet kell fordítani a BSc képzésre jelentkező tehet-
séges fiatalok előmenetelének figyelemmel kísérésére, és segítésük egyéni helyzetükhöz igazodó módjainak megtalálására. 

A lakosság nyelvtudásának javítása érdekében a nyelvoktatás és -tanulás terén is jelentős előrehaladás szükséges: növelni 
kell a két, vagy több idegen nyelvet tanuló, a nyelvet készség szinten használni képes diákok számát; emelni a tartalom alapú 
nyelvoktatást megvalósító közoktatási intézmények számát, valamint hangsúlyt kell fektetni a felsőoktatásra, a (szak)nyelvi 
tananyagfejlesztésre és oktatásra, a pedagógusok képzésére, átképzésére és továbbképzésére valamint a felnőttképzésre.

Egyúttal a formális, nem-formális és informális tanulási keretek között folyó nyelvoktatás hatékonyabbá tétele 
érdekében a nyelvoktatás módszertani megújítása, infrastrukturális feltételeinek javítása mellett szükséges az in-
formatika és hírközlés nyújtotta lehetőségek maximális kiaknázása is.

Meg kell teremteni az oktatási, képzési rendszerek átfogó korszerűsítésének emberi és fizikai infrastrukturális 
feltételeit. Olyan ösztönző rendszerek kidolgozására van szükség, amelyek elősegítik az oktatói, tudományos és peda-
gógus pályák presztízsének hosszú távú növelését, valamint a minőség és hatékonyság alapú szelekciót. Meg kell 
teremteni az oktatás és képzés, valamint az egyes gazdasági ágak közötti összhangot a munkaerő-piaci kereslethez 
való sikeres adaptációval. Egységes minőségbiztosítási és értékelési rendszerek bevezetésével lehetővé kell tenni a 
teljesítmények objektív mérését, értékelését. Folytatni kell a pedagógusképzésnek a reformokhoz elengedhetetlen 
átalakítását, különös tekintettel az Információs Társadalom által megkövetelt korszerű IKT eszközökre és a digitális 
tananyagok széleskörű (óraközi) használatára épülő pedagógiai gyakorlat elterjesztését. Nagy súlyt kell helyezni az 
intézmények fizikai állapotának javítására, felszereltségük, oktatásinformatikai eszközparkjuk korszerűsítésére. 

Ki kell alakítani egy fejlett hálózati infrastruktúrát, amely minden oktatási intézményben biztosítja azt a megfelelő 
sávszélességű Internetes hozzáférést, ami kielégíti a digitális tartalomszolgáltatás (országosan elérhető digitális 
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tartalomszolgáltatások, e-learning keretrendszerek), az egymás közötti kommunikáció (pl.: VOIP, videokonferen-
cia) a virtualizált azonosítás (e-aláírás, egységes oktatási azonosító) és az elektronikus adminisztráció követelmény- 
és feltételrendszerét. A hálózati hozzáférést ki kell egészíteni a helyi szintű megjelenítő, demonstrációs, interak-
tív és drótnélküli hálózati eszközökkel, valamint gondot kell fordítani a meglévő oktatásinformatikai eszközpark 
(számítógépek, nyomtatók) cseréjére és korszerűsítésére.

Az eszközrendszer biztosítása mellett folytatni kell a digitális tartalmak fejlesztését, és azt hozzáférhetővé kell tenni 
az oktatás minden szereplője számára.

Az oktatási, képzési rendszer költséghatékonyságának érdemi javítása érdekében figyelmet kell fordítani a minőség 
javítását és a költséghatékonyságot egyidejűleg ösztönző szervezeti megoldások bevezetésére és elterjesztésére. 
Ennek érdekében ki kell alakítani egy ágazati oktatási azonosítóra épülő információs rendszert, amely magába 
foglalja a központi, fenntartói és intézményi információs rendszerek (vezetői, adminisztrációs, tanulmányi, ügyviteli 
és gazdálkodási információs rendszerek) kiépítését. Az információs rendszereknek támogatniuk kell az oktatás fi-
nanszírozás és elszámolás naprakész nyomon követését és tervezhetőségét; az egyéni tudás és képesítések meg-
szerzésének tanúsítását a mobilitás érdekében; valamint az oktatás minőségének és hatékonyságának mérését 
szolgáló mérési és értékelési rendszereket.

Fel kell használni a formális oktatási rendszer infrastruktúráját a helyi közösségek tanulási, művelődési igényeinek, 
és a széles értelemben vett felnőttképzési szükségletek kielégítésére.

Az oktatás, mindenekelőtt az iskolarendszerű szakképzés tartalmát a munkaerő-piaci igényekhez kell igazítani. 
Meg kell teremteni a formális és nem formális oktatási, képzési rendszerek, illetve a foglalkoztatási rendszer pályao-
rientációs és tanácsadási hálózata közti kapcsolat szakmai és technikai feltételeit.

Ahogyan a helyzetelemzésből kitűnik, mind a formális, mind a nem formális oktatási, képzési rendszerben biztosíta-
ni kell a korábban megszerzett tudás/kompetencia egységes elveken nyugvó elismerésének feltételeit. 

Az oktatási, képzési rendszereknek fokozott szerepet kell vállalniuk az esélyteremtésben, a társadalmi és területi 
különbségek mérséklésében, a társadalmi kirekesztés, kirekesztődés elleni aktív küzdelemben, a szociális, etnikai 
vagy egyéb okokból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásában, életesélyeinek javításában. 
Egyúttal a tehetséges fiatalok segítésére programokat kell kidolgozniuk.

Már kora gyermekkortól kezdve biztosítani kell a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, mindenekelőtt a romák, a 
fogyatékossággal élők és a migránsok integrált oktatását, nevelését. A felzárkóztatás elősegítésére megkülönböztetett 
figyelmet kell szentelni az iskoláskor előtti készségfejlesztésnek, az óvodai nevelés kiterjesztésének, az iskolai lemor-
zsolódás csökkentésének, az integrált oktatás, szakképzés általánossá tételének. Jelentős mértékben csökkenteni kell 
az oktatási, képzési rendszerek minőségében és elérhetőségében meglévő intézményi és területi különbségeket.

Támogatni kell a tehetségeket segítő civil kezdeményezéseket, és meg kell teremteni a tehetségek segítését szolgáló 
kormányzati munka folyamatos és szervezett civil kontrollját.

7.2. Indikatív célok

Az oktatásfejlesztési program keretében a lisszaboni célkitűzéseknek megfelelően a hazai humánerőforrás,

- alkalmazkodóképességének javítása, 
- az oktatási-képzési rendszerek fejlesztése, 
- a munkaerő-piaci elhelyezkedés sikeressége

 célrendszerek mentén a fejlesztések prioritásai az alábbiak szerint fogalmazódnak meg:

1. Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése
2. Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése
3. Az oktatáshoz való hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése, 
4. Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál növelésében, tehetséggondozás
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Közoktatás, szakképzés

A kompetenciaalapú oktatási programok hazai oktatási rendszerbe történő beépítése, a kidolgozott oktatási prog-
ramok széleskörű elterjesztésének eredményeként, a közoktatásban illetve szakképzésben tanulók 50%-a részesül-
het kompetenciafejlesztésben. 

Az oktatási intézmények felnőttképzési kapacitásának fejlesztése, bővítése nyomán a felnőttoktatási csoportok szá-
ma a jelenlegi évi 3572-ről 5000-re nő.

Az átfogó mérési és értékelési rendszerek bevezetésének eredményeként a tanulók 100%-a részesülhet standard 
mérésértékelésben, továbbá az oktatási intézmények 50%-a kaphat intézményi minőségvizsgálatot és végezhet eh-
hez kapcsolódóan szervezetfejlesztést.

A különböző tanulási formák közötti rugalmas átjárás érdekében a 15-24 éves korosztály 100 %-a rendelkezik és 
használja az EUROPASS dokumentum csomagot.

A műveletek támogatást fognak nyújtani ahhoz, hogy legalább 500 új területi együttműködés bontakozhasson ki.  
A hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás eredményeként a nem gyógypedagógiai tanterv szerint tanuló, kevesebb, 
mint 10 fős osztályok száma a jelenlegi 3.170-ről 1.000-re csökkenhet, míg a több mint 35 diákot számláló osztályok 
száma a mostani 2.125-ről 1.000-re mérséklődhet.

Az előirányzott programok eredményeként mintegy 150.000 tanuló illetve hallgató részesülhet számukra kialakított, 
a hátrányos helyzetükből fakadó versenyhátrány felszámolását célzó, speciális szolgáltatásokban, míg az iskola tá-
gabb környezetére irányuló programok legalább 10.000 szülőt fognak elérni.

Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók arányának visszaszorítását célzó programok ered-
ményeként a nem sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő feladat-ellátási helyre átirányított sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma a mostani évi 1.247-ről 3.000-re nőhet.

A pályaorientációs és pályatanácsadási kapacitások bővítésének eredményeként a tanácsadási szolgáltatásokat a 
jelenlegi 99.390-nel szemben évente 200.000 tanuló veheti majd igénybe.

A művelet támogatást fog nyújtani ahhoz, hogy mind a 7 régióban független szakképzési vizsgaközpontok jöhessenek 
létre. További indikatív cél, hogy a szakképző intézmények 20%-a teljeskörű felújítást illetve bővítést végezhessen 
valamint az, hogy a szakképző intézmények 100%-ban nagysebességű Internet végpontok álljanak rendelkezésre. 
Infrastrukturális fejlesztésekre a szakképző intézmények mintegy 40%-ában kerülhet sor.

A programozási időszak végére 1.500 iskola kaphat támogatást az épület akadálymentesítésére, 2.600 iskola a világítás 
korszerűsítésére a Szemünk Fénye elnevezésű PPP program keretében, 3.000 iskola környezetbarát kiegészítő fűtési 
rendszer kialakítására, 1.500 iskola az épület felújítására, 200 iskola pedig komplex intézményi rehabilitációs pro-
gram megvalósítására. Régiónként 1-2 kórháziskola építésére is sor kerülhet.

Területi és létszám kiterjesztésre kerül az NFT I.-ben sikerrel indított kísérleti Digitális Középiskola (blended learning) 
a lemorzsolódottak felzárkóztatására. Az egy évfolyamban tanulók száma eléri a 3.000 főt. A szakképzés is elérhetővé 
válik a Digitális Középiskolában.

Felhasználva a programozási időszakban más fejlesztések keretében megvalósuló Internet fejlesztéseket, az intézmények 100%-
ban megvalósul a legkorszerűbb internet kapcsolat kiépítése és a sávszélesség növelése (lehetőség szerint optikai hálózaton).

A számítógép penetráció eléri majd az 5 tanuló/számítógép arányt, olyan számítógépeket figyelembe véve, amelyek 
multimédiás alkalmazások futtatására alkalmasak. A programozási időszak végére 40.000 tanteremben a csoportos 
tanulást is lehetővé tevő informatikai eszközökkel (projektor, vizuáltábla) folyhat az oktatás. 

A tanórák 50%-ban fogják használni a multimédiás prezentációs eszközöket, az Internetet és az órákhoz kapcsolódó 
digitális tananyagokat, amelyek részben lefedik és kiegészítik a teljes tanmenetet. Ehhez rendelkezésre áll egy 
központi digitális tananyagtár, ami tetszőlegesen felhasználható tananyagelemeket (képek, hangok, szimulációk, 
animációk), feladatokat és egyéb módszertani segédleteket tartalmaz.
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A tanulók és az iskolák 100%-a rendelkezik a virtuális azonosítás eszközrendszerével (intézménytörzs, oktatási 
azonosító, oktatási kártya). Az adminisztráció, illetve a döntés előkészítés folyamata elektronikus adminisztrációs 
rendszerekből származó adatokon alapul intézményi, fenntartói és központi szinten. A forrás felhasználás admi-
nisztrációja, ellenőrzése, a kötelező adatszolgáltatás, a jelentési kötelezettség teljesítése teljes körűen elektroniku-
san történik. Az ágazati statisztika, adatszolgáltatás, az ágazatok közötti, illetve a nemzetközi adattranszfer szintén 
elektronikusan bonyolódik.

A sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek javítására az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények 
100%-a kaphat támogatást a forrásközponttá váláshoz szükséges infrastrukturális fejlesztések végrehajtásához. A 
forrásközpontok létrehozásával hatékonyabbá válik a sérülés-specifikus terápiás fejlesztési feladatok kidolgozása, 
továbbfejlesztése, és jelentős mértékben javul azok elterjesztése.

A felnőttképzés keretein belül mintegy 20.000 pedagógus részesül majd közművelődési feladatok ellátására  
irányuló képzésben.  

A program a finanszírozható tevékenységek eredményeként hozzá fog járulni ahhoz, hogy a mostani 20.215-tel 
szemben évente 50.000-re nőjön azon pedagógusok száma, akik további képesítésért tanulnak. A programok 
lehetővé fogják tenni továbbá, hogy a jelenlegi 42.723 helyett évente 100.000 pedagógus vehessen részt tanfolyami 
képzésen, 4.572 pedagógus helyett évi 10.000 fő kaphasson informatikai képesítést, illetve a nyelvvizsgát szerzett 
pedagógusok éves száma 236-ról, 1.000-re nőhessen.

A programban foglalt tágabb célok megvalósítása érdekében a programozási időszak alatt 10.000 pedagógus 
részesülhet interkulturális oktatással kapcsolatos szakmai, nyelvi, módszertani továbbképzésben és teljes körűen 
elkészülhetnek a magyar, mint idegen nyelv oktatását támogató hagyományos és digitális tananyagok.

A nyelvoktatás és tanulás terén is jelentős lépéseket kell tenni. Az iskolai könyvtárakban található idegennyelvű 
könyvek és szoftverek száma a jelenlegi 1.453.413-ról 3.000.000-ra nőhet, a nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók 
száma a mostani 14.764-ről 20.000-re emelkedhet, miközben a közoktatásban két idegen nyelvet tanulók száma 
206.986 fős értékről indulva megközelítheti a 300.000-et. Az első idegen nyelvet heti 5 vagy több órában tanulók 
száma a tárgyévi 103.650-ről 150.000-re gyarapodhat. Önálló, egyéni tanulást lehetővé tevő idegennyelv-tanulási 
központokból a tervezési időszak végére 300 létesülhet. A műveletek támogatást fognak nyújtani ahhoz, hogy 
 magyar nyelvű feliratozással országos lefedettségű TV-csatornákon hetente legalább 30 órában idegennyelvű 
filmek legyenek megtekinthetőek valamint ahhoz, hogy televíziós nyelvoktató filmek sugárzására hetente legalább 
20 óra jusson.

Felsőoktatás és K+F+I

A felsőoktatási és közoktatási intézmények kulturális szolgáltató és tudásközpont szerepének regionális szintű 
megerősítése érdekében az oktatási intézmények évente összesen 1.000 kulturális jellegű programot fognak 
 lebonyolítani.

A tanulási lehetőségek bővítése, az új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése nyomán a távoktatási hallgatók 
száma a jelenlegi évi 35.279-ről 200.000-re nőhet, a felsőoktatási tananyagtartalmak 2/3-a pedig a programozási 
időszak végére elérhetővé válik digitális formában.

A művelet keretében a programozási időszak alatt 20 intézmény és mintegy 5600 doktorjelölt/oktató/kutató kaphat 
kiválósági díjat. A megvalósuló programok támogatást fognak nyújtani 1.000 új kutatási projekt beindításához, 
 amely összességében legalább 3.000 oktatót, kutatót fog érinteni. A művelet célja továbbá, hogy 100 kiemelt kuta-
tási program indításával hozzájáruljon ahhoz, hogy a külföldön élő magyar kutatók visszatérjenek Magyarországra 
és részt vegyenek ezekben a kutatási projektekben. További indikatív cél, a kutatói-oktatói mobilitás elősegítése 
2.000 emberhónapos külföldi tanulmányutakra igénybe vehető keret létrehozásával.

A programok 120 új spin-off cég létrehozását fogják eredményezni, míg a vállalkozások és a felsőoktatási kutató-
helyek közös kutatási projektjeinek száma 50%-kal emelkedhet.

A programozási időszak alatt 5.000 tudományos ismeretterjesztő rendezvény megszervezésére kerülhet sor és 1.000 
óra televíziós illetve internetes sugárzásra alkalmas, a tudományt népszerűsítő szerkesztett videó anyag készülhet el.
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Az előirányzott tevékenységek eredményeként a matematikai, természettudományos és műszaki hallgatók aránya 
– az EU-s célkitűzéssel összhangban - a jelenlegi 18%-ról 25,8%-ra nő.

A program támogatást fog nyújtani a mester és PhD szintű programok 50%-ának programjaik és tananyagaik 
fejlesztéséhez valamint ahhoz, hogy az oktatók 50%-a részesülhessen – elsősorban idegen nyelvi- továbbkép-
zésben. A képzés eredményeként az egy nyelvvizsgával rendelkező – de nem nyelvszakos - oktatók aránya a je-
lenlegi 29%-ról 100%-ra, míg a több nyelvvizsgával rendelkező – de nem nyelvszakos – oktatók aránya a mostani 
23%-ról 50%-ra nőhet.

Szükséges a pedagógusképzés területén a gyermek egyéni képességeire alapozott, személyre szabott fejlesztés 
megvalósításához hozzájáruló módszertani ismeretek elsajátítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztéséhez 
hozzájáruló korszerű oktatási eszközrendszer alkalmazásának elsajátítása.

A programok keretei közt a felsőoktatási intézmények 80%-a kaphat támogatást videostúdiók kiépítésére és 
működtetésére, melyek segítségével az adott intézményben tartott előadások 80%-a digitális rögzítésre, fel-
dolgozásra kerülhet. A feldolgozott előadások 100%-a hozzáférhetővé válik a hallgatók számára, míg az előadások 
20%-a mindenki által megtekinthetővé lesz téve az Interneten. A felsőoktatásban az egy – Internet kapcsolattal 
is rendelkező – számítógépre jutó hallgatók száma 20-ra változik. A saját számítógéppel rendelkező hallgatók 
aránya eléri a 90%-ot.

Létrejön a Kompetencia Központ, melynek feladata a felsőoktatási folyamatszervezéssel kapcsolatos tudás 
összegyűjtésének, szétosztásának és újrafelhasználásának koordinációja, a felhalmozott ismeretek konszolidációja, 
a felhasználók támogatása, a továbbfejlesztés szakmai hátterének biztosítása.

Teljes körűvé válik az IT-val támogatott modern egyetemi adminisztráció, mely eleget tesz a korábbi integrációból, 
a bolognai folyamat és a bergeni nyilatkozat kihívásaiból eredő költséghatékonysági és minőségi elvárásoknak.

Megtörténik a kor elvárásainak megfelelő elektronikus diákkártya és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások beve-
zetése, a felvételi rendszer továbbfejlesztése (az online jelentkezések arány 8%-ról 50%-ra nő), központi hallgatói 
nyilvántartás létrehozása, oktatói-és hallgatói kártya alkalmazások fejlesztése, központi kredit nyilvántartás 
létrehozása.

Elektronikus erőforrás-menedzsment, korszerű informatikai szolgáltatásmenedzsment megközelítések kialakítása, 
valamint minősítések (audit) megszerzésének támogatásával a költséghatékony, eredményes és biztonságos in-
formatikai szolgáltatások megvalósításának elősegítése. Vezetői információrendszerek bevezetése az intézmények 
100%-ban, egy olyan komplex, elosztott rendszereken alapuló, részben valóságos, részben virtuális információrend-
szer létrehozása, amely integrálja, összegyűjti és eljuttatja az érintettekhez a szükséges információkat.

Wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpon-
tok kialakítása is szerepel a célok között. Meg kell teremteni a távoktatás, távmunka és korszerű tanulási formák 
feltételeinek megteremtése. Fontos cél a campusok területének lefedése wireless hálózati szolgáltatással.

Kiemelten szükséges a digitális tartalmak fejlesztése és azok piacának megteremtése – szerzői jogok megfelelő 
védelmével.

A munkaerőpiaci-igény visszajelző rendszer fejlesztése is létfontosságú, amely képes mindkét irányba közvetíteni 
a keresleti és kínálati információkat, illetve segíteni a foglalkoztatási és szakmastruktúra összhangjának megte-
remtését.

A fentiekhez szükséges intézményi belső infrastruktúra-fejlesztés:
- belső hálózat (CAT 7-es kábelezés, gigabites belső hálózati aktív eszközök)
- adatbiztonság (tűzfalak, spam szűrők, hálózati monitoring, vírus védelem, titkosítás)
- fizikai és logikai beléptetési modulok kiépítése, autentikáció, autorizáció
- tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, biztonsági másolat)
- az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek)
- külső, egyetemek közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, 

CA, RA, szuper számítógépek)
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- elérési lehetőségek bővítése (intelligens tanulói terek, wireless campus, otthoni VPN elérés, kollégiumi elérés) 
(Acces Point, hálózati végpontok, info falak, info terminálok)

- általános technikai upgrade (IPv6, sávszélességbővítés, szoftver, hardver upgrade, stb.)
- telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia)
- oktatási IKT támogatás (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli 

eszközök)

7.3. Az Oktatásfejlesztési Program kapcsolata az NSRK-val és az operatív programokkal

Az NSRK koordinációja
és kommunikációja OP

A gazdasági
verseny-
képesség
növelése

OP

Az emberi
erőforrások
fejlesztése

OP

Környezet-,
víz- és 

természet-
védelem,

energia OP

Közlekedési
infra-

struktúra
fejlesztése 

OP

Konvergencia
regionális

OP

Közép-
Magyar-
országi

ROP

Humán
infra-

struktúra
OP

Információs
társadalom

OP

Igazgatási
rendszer

OP

Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció

H/18067 sz. országgyűlési
határozat

Nemzeti �nanszírozású
programok

Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret

(EU + nemzeti társ�nanszírozás)

Országos Területfejlesztési
Koncepció

H/18068 sz. országgyűlési
határozat

Oktatásfejlesztési Program

FMM OM NKÖM ICSSZEM EÜM
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8. Az oktatásfejlesztési program prioritásai

A program keretében lebonyolítandó fejlesztéseknek egy olyan oktatási rendszer megteremtését kell szolgálniuk, 
amely:

• a gazdaság számára biztosítja a versenyképes tudást szerzett, illetve az azt folyamatosan megújítani képes és 
hajlandó humánerőforrásokat;

• környezetére nyitott, eredményességi céljait folyamatosan és reflexív módon igazítja a társadalom és gazdaság 
igényeihez, képes e célok hatékony érvényesítésére;

• működteti azokat a mechanizmusokat, amelyek biztosítják az oktatási szolgáltatások minőségének folyamatos 
fejlesztését, jutalmazza a magas egyéni és szervezeti teljesítményt, ugyanakkor ösztönzi és támogatja a gyenge 
teljesítmény javítását;

• sikeresen kompenzálja a társadalmi és egyéni hátrányok tanulási teljesítményekre gyakorolt negatív hatását, 
minden életszakaszban és minden élethelyzetben döntési és tanulási lehetőségek széles skáláját biztosítja a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai számára; sikeresen segíti a tehetségek felismerését és kibonta-
kozását

• minden életszakaszban képes erősíteni a tanulással szembeni pozitív, motivált és ösztönzött attitűd ki-
alakulását; 

• a társadalmi nyilvánosság és közélet számára biztosítja egy demokratikus társadalomban elvárt aktív, tudatos 
állampolgársághoz szükséges tudást és magatartási kultúrát. 

• megerősíti a magyar társadalom kulturális kohéziójának fenntartásában betöltött szerepét, hozzájárul az ország 
kulturális nyitottságának javításához;

• maga is tudás-intenzív szolgáltató rendszerré válik, folyamatosan megújítja saját tudáshátterét, ösztönzi és tá-
mogatja egyéni és intézményi szereplőinek tanulását;

• elektronikusan összekapcsolt és integrált információs rendszerei révén hatékonyan, átláthatóan és elszámoltat-
ható módon használja fel a rábízott költségvetési és magán forrásokat, kapacitásait folyamatosan feladataihoz 
és céljaihoz igazítja;

• fejlett hálózati hozzáférés, eszközpark és tartalomszolgáltatás révén segíti a digitális írástudás elsajátítását, an-
nak nemzetközi versenyképességnek megtartását 

• az idegen-nyelv tudás elterjesztése és általánossá tétele révén elősegíti a kereskedelmi, pénzügyi, tudományos, 
kulturális és egyéb kapcsolatok kiépülését hazánk és az Európai Unió többi tagállama között;

• hatékonyan, átláthatóan és elszámoltatható módon használja fel a rábízott költségvetési és magán forrásokat, 
kapacitásait folyamatosan feladataihoz és céljaihoz igazítja;

• biztosítja működésének költséghatékonyságát, törekszik a ráfordítások és eredmények közötti kapcsolat 
erősítésére;

• a tanulás és nevelés-oktatás számára kiszámítható, stabil környezetet teremt, magas színvonalon biztosítja azok 
tárgyi és személyi feltételeit.
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8.1. Az oktatás gyengeségeinek-veszélyeinek, valamint erősségeinek-lehetőségeinek 

kapcsolata a fejlesztési prioritásokkall

Gyengeség-veszély

Szétaprózott	intézményrendszer

A decentralizált finanszírozás keretében az ok-

tatási intézmények pozíciója növekvő mérték-

ben romlik

Gyenge	intézményközi	kooperáció	

A vállalati fejlesztések keretében nem fogalma-

zódnak meg képzési tartalmi követelmények, 

ami gyengíti a munkaerő alkalmazkodóképes-

ségét, különösen a kis- és középvállalkozások 

alkalmazottai esetében.

Intézményi	fejlesztési	stratégiák	hiánya,	gyen-

geségei	

A vállalati fejlesztések keretében nem fogalma-

zódnak meg képzési tartalmi követelmények, 

ami gyengíti a munkaerő alkalmazkodóképes-

ségét, különösen a kis- és középvállalkozások 

alkalmazottai esetében.

Kevés	oktatási	intézmény	tudja	ellátni	a	közös-

ségi	„tudás	és	kulturális”	központi	szerepét

A	 kistelepülési	 oktatási	 intézmények	 gyenge	

infrastrukturális	 és	 humánerőforrás	 ellátott-

sága.

A	 PC	 ellátottság	 és	 az	 Internet	 penetráció	

elégtelensége	vagy	egyenlőtlen	eloszlása

Az önkormányzati rendszerfinanszírozási hiá-

nyosságai.

Erősség-lehetőség

Szakterületenként	kialakult	jogi	szabályozás

Az	 egyes	 képzési	 szintekhez	 és	 formákhoz		

illeszkedő	intézményi	háttér	megléte

Többcsatornás	oktatás	finanszírozás	

Az oktatás számára növekvő fejlesztési források 

érhetők el. 

Jelentős gazdaságfejlesztési programok meg-

valósulása a következő 10 évben.

Többszintű	oktatásirányítás

Az	 intézmények	 fejlesztési	 programok	 meg-

valósításában	tapasztalatot	szereztek

A	gazdasági	szféra	szabályozott	szerepvál-

lalása	az	oktatásban	különösen	a	szakkép-

zésben	

Növekszik a gazdasági szereplők ismeretigé-

nye a munkavállalók kompetenciái és képzé-

si  „előélete” tekintetében. 

Jelentős gazdaságfejlesztési programok 

megvalósulása a következő 10 évben

Az	oktatási	társulások	létrehozásának	anya-

gi	ösztönzése	biztosított	

Az oktatás számára növekvő fejlesztési forrá-

sok érhetők el.

Intézményesült	 a	 szociális	 partnerek	 és	 az	

oktatási	rendszer	közötti	kapcsolat

Infrastrukturális	 szempontból	 jól	 kiépített	

felsőoktatási	rendszer

Az	 oktatási	 intézményekben	 megjelent	 a	

kompetencia	 fejlesztő	 pedagógia	 eszköz-

rendszere	

Növekszik a gazdasági szereplők ismeretigé-

nye a munkavállalók kompetenciái és képzé-

si „előélete” tekintetében.

Az	 oktatási	 modernizációt	 szolgáló,	 az	 is-

kolarendszer	egészét	érintő	lépések	(nyelvi	

évfolyamok,	Sulinet,	kompetenciafejlesztés	

központú	Nat)

Fejlesztési prioritás

1.	Az	oktatási	rendszer	társadalmi	és	gazdasá-

gi	igényekhez	való	rugalmas	alkalmazkodásá-

nak	erősítése
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Gyengeség-veszély

Munkaerő-piaci	 igényekre	 történő	 lassú	

reagálás

Hiányos és pontatlan munkaerő-piaci előre-

jelzés

Az	 oktatásirányítást	 segítő	 egységes	 mé-

rési,	értékelési	és	minőségfejlesztési	rend-

szer	hiánya.	

Hiányos és pontatlan munkaerő-piaci előre-

jelzés

A	munkaerő-piaci	igényekhez	rugalmatlanul	

alkalmazkodó	átképzési	rendszer

Információ	hiányában	lassú	reagálás	az	okta-

tásban	lezajló	folyamatokra

A	képzéshez	való	hozzáférést	jelentős	terüle-

ti	különbségek	jellemzik

Az	oktatási	rendszer	társadalmi	egyenlőtlen-

ségeket	újratermelő	szerepe

A társadalom attitűdjének elégtelen reagálása.

Magas	 a	 lemorzsolódás	 a	 tanulási	 nehézsé-

gekkel	küzdő	és	a	hátrányos	helyzetű	tanu-

lók	körében	különösen	a	szakiskolákban.

Az	oktatási	rendszer	nem	felkészült	a	kulturá-

lis	és	társadalmi	különbözőségek	kezelésére.	

A társadalom attitűdjének elégtelen reagálása.

A	gazdaság	más	területéhez	viszonyítva	ala-

csony	az	oktatásban	és	a	kutatásban	dolgo-

zók	 jövedelme,	 rosszabbak	 a	 munkakörül-

ményei

Nagyarányú	a	kutatói	elvándorlás	

A nyitottabb munkaerőpiac fokozza a maga-

san képzett szakemberek elvándorlását.

A	 hallgatók	 nem	 kellően	 motiváltak	 a	 kuta-

tásban	való	részvételben.

A felsőoktatás tömegessé válásával csökken  

a felsőfokú végzettség társadalmi presztízse.

Alacsony	a	kutatási	eredmények	hasznosu-

lási	szintje.	

A felsőoktatás tömegessé válásával csökken  

a felsőfokú végzettség társadalmi presztízse.

Erősség-lehetőség

Új	 irányítási,	 együttműködési,	 fejlesztési,	

értékelési	 módszerek	 alkalmazása	 az	 uniós	

normákhoz	 való	 alkalmazkodás	 segítségé-

vel.	

A humánerőforrás-fejlesztésre fordítható for-

rások növekedésével bővül a foglalkoztatható 

munkaerő-állomány és csökkennek a társadal-

mi esélykülönbségek. 

Az oktatással szembeni gazdasági és társadal-

mi elvárások felerősödése a fejlesztéspolitiká-

ban.

A	 K12-t	 és	 8	 szakmacsoportot	 teljes	 körűen	

lefedő	 digitális	 tananyag	 rendszer	 (1	 millió	

tananyag	elem	–	learning	object)

Pedagógiai	 módszereket,	 a	 kompetencia	

alapú	oktatást	támogató	országos,	nyilvános	

digitális	 tananyag	 tároló	 rendszer	 (Sulinet	

Digitális	Tudásbázis)

Akkreditált	pedagógus	továbbképzési	prog-

ramok	IKT	támogatású	oktatásra

Oktatási	 azonosító	 bevezetése	 –	 az	 elektro-

nikus	adminisztráció	teljes	körűvé	tételének	

lehetősége

A	 hátrányos	 helyzetű	 és	 a	 sajátos	 nevelési	

igényű	tanulók	integrált	oktatási	módszerta-

ni	alapjai	kialakultak

Az	információs	és	kommunikációs	technoló-

giák	elterjedésével	a	szolgáltatások	minősé-

gének	és	elérhetőségének	javítása.

Korszerű technológiát alkalmazó elsősorban 

IKT alapú vállalkozások számának növeke-

dése

Teljes körű Internet hozzáférés az oktatás 

egészében.

Innováció	képes	intézmények	és	szakemberek	

Kialakult egyes társadalmi rétegek folyamatos át- 

és továbbképzési igénye

A	 mobilitást	 szolgáló	 és	 ezen	 keresztül	 az	

oktatást	 támogató	 ösztöndíj	 programok	

működése

A	felsőoktatásban	képzési	szerkezete	meg-

felel	a	Bolognai	folyamatnak	

A tudás-intenzív iparágak növekedésével fel-

értékelődik az oktatás és képzés szerepe.

Fejlesztési prioritás

2.		Az	oktatás,	képzés	eredményességének	és	

hatékonyságának	növelése

3.	 Az	 oktatáshoz	 való	 hozzáférés	 javítása,		

az	esélyteremtés	erősítése

4.	Az	oktatási	és	képzési	rendszerek	szerepé-

nek	 erősítése	 az	 innovációs	 potenciál	 növe-

lésében
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8.2.  A versenyképes tudás és a műveltség növelése prioritástengely

1.		A	versenyképes	tudás	és	a	műveltség	növelése	prioritástengely
Az	egész	életen	át	tartó	tanulás	mint	a	versenyképes	tudás	megszerzésének	és	az	esélyteremtésnek	eszköze

Prioritások
1.		Az	oktatási	rendszer	társadal-

mi	és	gazdasági	igényekhez	való	

rugalmas	alkalmazkodásának	

erősítése

2.	Az	oktatás,	képzés	

eredményességének	és	

hatékonyságának	növelése

3.	Az	oktatáshoz	való	hozzáférés	

javítása,	az	esélyteremtés	

erősítése

4.	Az	oktatási	és	képzési	rendsze-

rek	szerepének	erősítése	az	inno-

vációs	potenciál	növelésében

A munkaerőpiac és az oktatás közöt-

ti szorosabb kapcsolatok javítását 

szolgáló tartalmi és szervezeti in-

tézkedések meghozatala, valamint 

a megfelelő szabályozási környezet 

kialakítása, továbbá a társadalmi 

tőke célirányos erősítése.

Az oktatás, képzés minőségét javító 

átfogó intézkedések támogatása, 

különös tekintettel az értékelési, 

mérési rendszerek bevezetésére, 

a pedagógusok, alap-, tovább és 

átképzésére, a módszertani és 

tartalmi megújulásra, valamint a 

hatékonyságot javító egyéb intéz-

kedésekre.

Az oktatási és képzési rendszernek 

a társadalmi felzárkóztatásban 

és esélyteremtésben betöltött 

szerepének növelését biztosító 

speciális tartalmi és szervezeti in-

tézkedések.

A tudásalapú társadalom és gaz-

daság kiépítéséhez nélkülözhe-

tetlen innovációs potenciál 

erősítését támogató intézkedések a 

felsőoktatásban és az innovációban 

érintett egyéb szereplőkkel való 

együttműködésben.

Műveletek
1. Az oktatási rendszer társadalmi 
és gazdasági igényekhez való 
rugalmas alkalmazkodásának 
erősítése

2. Az oktatás, képzés 
eredményességének és 
hatékonyságának növelése

3. Az oktatáshoz való hozzáférés 
javítása, az esélyteremtés erősítése

4. Az oktatási és képzési rend-
szerek szerepének erősítése az 
innovációs potenciál növelésében

1.1. A kompetencia alapú oktatástás 
támogatása (kulcs- és a munkaerő-
piaci kompetenciák fejlesztése, az 
epochális rendszer, a projektalapú 
oktatás támogatása)

2.1. Átfogó mérési, értékelési és 
minőségfejlesztési rendszerek fej-ési rendszerek fej-
lesztése (pl. EQF)

3.1 A hátrányos helyzetű és romas helyzetű és roma 
tanulók szegregációja elleni küz-
delem, az integrált oktatásuk tá-
mogatása, tanulási lehetőségeik 
bővítése

4.1. A felsőoktatás szerepénekfelsőoktatás szerepének 
erősítése az alap- és alkalmazott 
kutatásokban  (kutató egyetemek, 
oktatói és hallgatói doktori és 
posztdoktori álláshelyek)

1.2. Az oktatási intézmények fel-Az oktatási intézmények fel-
nőttképzési kapacitásának fej-
lesztése, bővítése (vállalati be-
ruházásokhoz kötődő képzések 
támogatása)

2.2. Az oktatásban dolgozók alap-,olgozók alap-, 
tovább- és átképzésese

3.2. A sajátos nevelési igényű tanu-átos nevelési igényű tanu-
lók integrációjának támogatása

4.2. Vállalkozások és a felsőoktatásiVállalkozások és a felsőoktatási 
kutatóhelyek együttműködésének 
ösztönzése (kutatói mobilitás, spin 
off cégek létrehozása, közös prog-
ramok, kutatási szolgáltatások)

1.3. A felsőoktatási és közoktatási in-.3. A felsőoktatási és közoktatási in-
tézmények kulturális, szolgáltató és 
tudásközpont szerepének erősítése 
a régiókban

2.3. A formális, nem-formális ésormális, nem-formális és 
informális rendszerek összekap-
csolása

3.3. Tanulási lehetőségek bővítése,. Tanulási lehetőségek bővítése, 
új tanulási formák elterjesztésének 
ösztönzése (a távoktatási és e-ta-
nulási)

4.3. A tudományos eredményekA tudományos eredmények 
társadalmi ismertségének és elis-
merésének erősítése

1.4. Pályaorientáció, -tanácsadás,.4. Pályaorientáció, -tanácsadás, 
pályakövetés fejlesztése

2.4. Az oktatás hatékonyságát se-Az oktatás hatékonyságát se-
gítő területi együttműködések 
támogatása (oktatási kistérségi tár-
sulások, egységes iskola)

3.4. Az interkulturális oktatás fej-
lesztése (nemzetiségi oktatás, 
határon túli magyarok oktatása, 
migránsok)

4.4. Műszaki és természettudomá-
nyos végzettséggel rendelkezők 
számának növelése a tudomány-
ágak vonzerejének növelésével és a 
gazdasági szereplők aktív bevoná-
sával

1.5. A műveltség növelése, kultu-eltség növelése, kultu-
rális szocializáció minőségi fejlesz-
tése (pl. közösségi tanulás, Szülő-
Suli) NKÖM

4.5. A felsőoktatási reform folytatá-
sa a Bolognai folyamatra tekintettel 
a gyakorlati oktatás és az átjárható-
ság erősítésével

1.6. Az ifjúság iskolán kívüli szabad-Az ifjúság iskolán kívüli szabad-
idős tevékenységének, kultúrájá-
nak fejlesztése (NKÖM)
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8.3.  Javaslat a „Humán infrastruktúra” OP valamint más ERFA OP-k oktatási tartalmára

1.	A	gazdasági	és	társadalmi	igényekhez	rugalmasan	illeszkedő	
oktatási,	képzési	rendszer	infrastruktúrájának	fejlesztése

2.	 Az	 oktatás,	 képzés	 eredményességét	 és	 hatékonyságát	
szolgáló	infrastruktúra	fejlesztése

Műveletek
1.1. A szakképző központok infrastruktúrájának fejlesztése, 
független vizsgaközpontok kialakítása

2.1. Beruházás a 21. század iskolájába (Más OP-kba is javasolt, 
ROP és Információs társadalom OP)

1.2. A Modern Szolgáltató Egyetem infrastruktúrájának fejlesz-
tése 
(Más OP-kba is javasolt – ROP és Információs társadalom OP)

2.2. Digitális Iskola fejlesztése
(Más OP-kba is javasolt, ROP és Információs társadalom OP)

1.3. A Kutató Egyetemek kutatás-fejlesztési infrastrukturális kapaci-
tásának fejlesztése

2.3. Az oktatási-képzési területi együttműködéseket szolgáló 
infrastrukturális fejlesztések (oktatási kistérségi társulások, TIOK, 
egységes iskola) (Más OP-kba is javasolt – ROP)

2.4. Forrásközpontok kialakítása a halmozottan sérült és sajátos 
nevelési igényű tanulók esélyeinek javítására
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8.4.  Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmaz-
kodásának elősegítése prioritás

Általános	cél:	Az oktatási-képzési rendszer különböző szintjeinek és formáinak gyorsabb és rugalmasabb alkalmaz-
kodása a munkaerőpiac, mindenek előtt a regionális munkaerő-piaci igényekhez. Az iskolarendszerből kikerülő 
fiatalok munkaerő-piaci, a felnőttek munkaerőpiacon való maradási esélyeinek a javítása.

Az oktatásnak a humán erőforrások fejlesztésén keresztül ki kell használnia az ország versenyképességét erősítő 
potenciálját, és jobban kell szolgálnia bizonyos társadalompolitikai célokat, mint például a fenntartható fejlődés, 
a polgárok egészségi állapotának, állampolgári tudatosságának javítása, vagy a regionális különbségek mérsék-
lése. E cél megvalósítása érdekében szükség van arra, hogy a közoktatásban már a formális oktatás első éveiben 
is a későbbi tanulás során és a munka világában kiemelkedően fontos kompetenciák fejlesztésére orientált ne-
velő-oktató munka folyjék. Az általános nevelési célok mellett tehát lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
az alapkészségek minden egyes tanuló számára sikert biztosító fejlesztésére, amely megalapozza a társadalmi 
és gazdasági szempontból egyaránt sikeres későbbi tanulási pályákat. A közoktatásban azokat a modernizációs 
célú (pedagógiai módszertani, tanulásszervezési, stb.) fejlesztéseket kell előnyben részesíteni, melyek fokozzák 
az oktatási intézmények kulcskompetenciák fejlesztésére való képességét, s amelyek megalapozzák a gazdasá-
gi-társadalmi célokat jobban és közvetlenebbül szolgáló későbbi tanulási befektetések egyéni és közösségi meg-
térülését. A fejlesztés fókuszában álló kompetenciák azonosításának oly módon kell megtörténnie, hogy azok az 
egyéni döntéseken alapuló tanulás és a legkülönbözőbb élethelyzetekben való egyéni siker lehetőségét erősítsék. 

8.4.1.  A kompetencia alapú oktatás támogatása (kulcs- és a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése,  
az epochális rendszer, a projektalapú oktatás támogatása) 

A művelet célja az NFT I.-ben már kidolgozásra került kompetenciaalapú oktatási programok – eredményesség 
vizsgálatot követő – beépítése a hazai oktatás rendszerébe, a kidolgozott oktatási programok széleskörű elterjesz-
tése, disszeminációja, melynek eredményeként a közoktatásban illetve szakképzésben tanulók 50%-a részesülhet 
kompetenciafejlesztésben. Az oktatási programok sikeres elterjesztése feltételezi a pedagógusok és a sajátos ne-
velési igényű tanulókat oktató intézmények minél nagyobb számban történő bevonását, pedagógushallgatók 
felkészítését.

Fontos elem a kompetenciaalapú oktatási programok továbbfejlesztése a helyi igényeknek megfelelően. A már 
kidolgozott oktatási programokat alkalmazó oktatási intézmények – modellintézmények- know-how átadásának 
támogatását is biztosítani szükséges. 

A projektalapú oktatási módszereket 
szélesebb körben kell elterjeszteni, 
hozzájárulva az epochális rendszer 
kialakulásához és megerősítéséhez, 
továbbá nagymértékben kell támo-
gatni az integrált oktatást.

Mindennek érdekében erősíteni 
szükséges az oktatási intézmények 
környezetükre, szektorok közötti 
együttműködési hálózatokra való 
nyitottságát, a helyi-regionális ok-
tatástervezés mögött álló elemzési 
kapacitásokat és konzultációs me-
chanizmusokat, valamint az oktatá-
si-képzési programok minőségbiztosítását. Mindez nem képzelhető el a jelenlegi szétaprózódott oktatási kép-
zési szolgáltatások fokozottabb integrációja és erőteljesebb, nagyobb rugalmasságot biztosító modularizációja 
nélkül.

HEFOP		 Az	oktatási	rendszer	társadalmi	és	gazdasági	
igényekhez	való	rugalmas	alkalmazkodásának	
erősítése	prioritás

Széleskörű kompetenciafejlesztő oktatás 
Gazdasági, helyi igényekhez igazodó szakképzés
Felnőttképzés a foglalkoztatás szolgálatában

Információs	Társadalom	OP

Széleskörű kompetenciafejlesztő oktatás
Gazdasági, helyi igényekhez igazodó szakképzés
Felnőttképzés a foglalkoztatás szolgálatában
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Az oktatásban felhasznált, a kor elvárásainak megfelelő kompetenciákat támogató oktatáshoz szükséges digitális 
tartalmak, e-learning módszerek felhasználásának jelentős növelése (tanórák 3%-ról 25%-ra). 

Meglévő központi digitális tananyagtár bővítése, és a hozzá kapcsolódó tartalomfejlesztés kiterjesztése  
a tanárok és oktatók bevonásával. Ehhez alkalmassá kell tenni az iskolákat a digitális tartalmak kezelésére (LMS 
rendszerek bevezetése), és a tanároknak tartalomfejlesztő eszközöket, valamint szakmai, módszertani képzést és 
segédletet kell adni. Az így elkészített új tananyagokat egy akkreditációs eljárást követően ismételten hozzáfér-
hetővé kell tenni. Az akkreditáció lefolytatásához szükséges a  megfelelő tapasztalattal rendelkező szakértők és 
infrastruktúra biztosítása.

Folytatni kell a Sulinet Digitális Tudásbázis tartalmi fejlesztését, tananyagok és segédletek előállítását a K12, vala-
mint a szakképzés tanterveinek teljes lefedésére. A digitális tananyag-fejlesztésbe bekapcsolódó tanárok számára 
mintatartalmakat, oktatási módszertanokat, ajánlásokat kell készíteni az SDT, a szerkesztőmodul és az IKT eszkö-
zök óraközi használatáról. Az elkészült anyagokat digitálisan és részben papír alapon egyaránt hozzáférhetővé kell 
tenni.

Pedagógusképzési programok keretében, támogatást kell nyújtani az IKT – mint kulcskompetencia – alapú mód-
szertan használatának elterjesztésére. 

Folytatni kell a Sulinet Digitális Tudásbázis infrastruktúrájának továbbfejlesztését. 

Minden oktatási intézmény számára bevezethetővé kell tenni az intézményi e-learning keretrendszert (LMS), 
amely támogatja az SDT-s tartalmak alkalmazását. Az intézményi hálózatot alkalmassá kell tenni a digitális tartal-
mak fogadására és elosztott kezelésére. 

A tanárok és oktatók számára lehetővé kell tenni a digitális tananyagok szerkesztését és felhasználását. Ehhez biz-
tosítani kell a pedagógusok hozzáférését a megfelelő képességű végponti eszközökhöz. Továbbá ki kell fejleszteni, 
és szabadon hozzáférhetővé kell tenni egy olyan szerkesztőmodult, ami alkalmas az SDT-ben tárolt tananyagele-
mek újrarendezésére, szerkesztésére, valamint új tananyag elemek fejlesztésére.

Kiemelten kell kezelni a nyelvi kompetenciák fejlesztését. Támogatni kell a kiemelt nyelvtanulási lehetőségek intéz-
ményi biztosítását. Elő kell segíteni a nyelvtanulás különböző formáinak (formális, nem formális, informális) gyakor-
lását a nyelvtanuláshoz szükséges alap tananyagok, széleskörű hozzáférésének biztosításával (online nyelvi alapozó 
kurzusok, szótárak).

8.4.2. Az oktatási intézmények felnőttképzési kapacitásának fejlesztése, bővítése (vállalati beruházások-
hoz kötődő képzések támogatása)

Az oktatás tudásközvetítő potenciálja nem csupán az egyes intézményekben felhalmozódott tudás és szakértelem 
jobb kihasználását, de a projektszerű hálózatos együttműködések kialakításában és megvalósításában betölthe-
tő szerepük erősítését is jelenti. Nem csupán arra kell tehát törekedni, hogy az egyes régiók gazdaságfejlesztési, 
foglalkoztatási és társadalompolitikai tervek jobban építsenek az oktatási rendszer által hordozott tudásháttérre, 
de arra is, hogy az oktatási intézmények maguk is aktív szereplői legyenek a fejlesztési erőfeszítéseknek. Mindez 
egyfelől azt feltételezi, hogy az oktatásnak lényegesen nyitottabbnak kell lennie a „nem kanonizált”, nem-formális 
és informális úton megszerezhető tudás befogadásával kapcsolatban, másfelől pedig az oktatás világából kilépett 
felnőttek számára a formális, nem-formális és informális tanulás egyik forrásává kell válnia.

A 21. század követelményeihez igazodó, a munkaerőpiac igé-
nyeihez alkalmazkodó felnőttképzési rendszer bővítése, a pi-
acorientált gazdaságba való integrálása. A felnőttképzés e 
Magyarországon még kiaknázatlan területe sikeresen kap-
csolhatja össze a közoktatási és közművelődési intézmé-
nyek munkáját. Erősítheti a képzést végző intézmények, vala-
mint a képzésben érdekelt gazdasági szereplők között új kapcsolódási, együttműködési formák kialakulását.  
A közoktatás felnőttképzési szerepvállalása különösen fontos lehetőségeket kínál a lemorzsolódó, az oktatásból 
túl korán kikerülő felnőttek számára s második esély programok kínálatának és elérhetőségének gazdagításával. 

Igazgatási rendszer OP

Hálózati	együttműködések	kialakítása
Nyitott	iskolák
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A célcsoport számára a munkaerő-piac keresleti oldala által meghatározott kompetenciaalapú oktatási progra-
mok kidolgozása. Az oktatási programcsomagok non-formális oktatási rendszerben történő oktatása a közokta-
tási intézményekben. Az oktatási szolgáltatások bővítése különös tekintettel a hátrányos helyzetű és alacsonyan 
iskolázott felnőtt korú célcsoportra. Nyitott tanulási környezet megteremtése.

Az informális tudás mérés/értékelési 
rendszerének kialakítása és beépítése az 
iskolarendszerű mérés/értékelésbe. 

A programban résztvevő, felnőttképzést 
nyújtó helyi vállalatok, cégek, vállalko-
zások, munkaügyi központok és oktatási 
intézmények együttműködésének támo-
gatása.

A felsőoktatási intézmények továbbkép-
zési intézetei, centrumai kapacitásának 
növelése, amelynek keretében
• vállalati beruházásokhoz kötődő kép-vállalati beruházásokhoz kötődő kép-

zések támogatása, kihelyezett képzé-
sek támogatása

• diplomások át- és továbbképzése, 
(szakirányú, OKJ-s képzések)

• kompetencia alapú képzések támo-kompetencia alapú képzések támo-
gatása a felsőoktatásban és a diplo-
mások továbbképzésében

A	művelet	eredményeként	kialakul	a	régiókban	a	helyi	munkaerő-piac elvárásaihoz illeszkedő képzési struk-
túra, jobban illeszkedik a szakmastruktúra és a képzési struktúra, csökken a diplomás munkanélküliek aránya, 
növekszik a munkahelyre kihelyezett képzések száma, a tovább – és az átképzésben részt vevő diplomások 
száma. 

A nevelési célok mellett erősíteni szükséges a közoktatási, szakképzési, felsőoktatási és felnőttképzési szol-
gáltató intézmények helyi és regionális társadalmi-gazdasági rendszerekbe való beágyazottságát, egyúttal 
erősíteni szükséges a szakképzés és felnőttképzés területén a gazdasági szereplők bevonását. 
Gondoskodni kell arról, hogy az oktatási-képzési profilok kialakítása oly módon gazdagítsa a felnőttképzési 
kínálatot, hogy az biztosítsa a meglévő kapacitások hatékony kihasználását, reagáljon a helyi társadalmi prob-
lémákra és igényekre, és közvetlenül kapcsolódjon a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tervek megvalósítá-
sához. A felsőoktatás a folyamatosan megújuló tudás, az át- és továbbképzés, valamint a rövid ciklusú, kompe-
tencia alapú képzések tekintetében bővíti kínálatát.

Mindennek érdekében erősíteni szükséges az oktatási intézmények környezetükre, szektorok közötti együtt-
működési hálózatokra való nyitottságát, a helyi-regionális tervezés mögött álló elemzési kapacitásokat és kon-
zultációs mechanizmusokat, valamint az oktatási-képzési programok minőségbiztosítását. Mindez nem kép-
zelhető el a jelenlegi szétaprózódott oktatási képzési szolgáltatások fokozottabb integrációja és erőteljesebb, 
nagyobb rugalmasságot biztosító modularizációja nélkül.

A	művelet	eredményeként	a	felnőttoktatási	csoportok	száma	a	jelenlegi	évi	3.572-ről	5.000-re	nő.

8.4.3.  A felsőoktatási és közoktatási intézmények kulturális szolgáltató és tudásközpont szerepének erő-
sítése a régiókban

Az oktatási szektor helyi-regionális igények kielégítésére való nyitottsága magában foglalja a szűken értelme-
zett oktatási-képzésen túlmutató, az adott régió vagy település kulturális lehetőségeinek kihasználásában,  
a bármilyen tudás-intenzív tevékenység támogatásában betölthető szerepekre való nyitottságot is.

GVOP 
KKV

Fejlesztés prioritás 
Üzleti környezet fejlesztése prioritás

Hálózati együttműködések kialakítása
Nyitott iskolák
Felsőoktatási intézmények továbbképzési központjainak/centru-
mainak támogatása

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás 
Foglalkoztathatóság prioritás

Hálózati együttműködések kialakítása
Nyitott iskolák
Felsőoktatási intézmények továbbképzési központjainak/centru-
mainak támogatása
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Az oktatási-képzési intézmények kulturális szerepe tekintetében az intézmények által felkínálható művelődési-
közösségi terek jobb kihasználása, az intézmények kulturális értékteremtő potenciáljának feltárása és erősítése, 
valamint a tanulók-diákok kulturális fogyasztásának erősítése a leginkább ígéretes területek.

Az oktatási intézményeknek (az óvodáktól az egyeteme-
kig) helyi-regionális kulturális kommunikációs hálózatok 
aktív szereplőjévé kell válniuk. A régió tehetséges fiatalja-
it regionális segítő programokkal sikerül megtartani.

Mindezen	célok	elérése	érdekében	az	oktatási	intézmé-
nyek	 évente	 összesen	 mintegy	 1.000	 kulturális	 jellegű	
programot	fognak	lebonyolítani.

8.4.4. Pályaorientáció, -tanácsadás, pályakövetés fejlesztése

Az oktatás legszélesebb értelemben felfogott kínálatában rejlő lehetőségek kiaknázása és helyi-regionális mun-
kaerő-piaci relevanciájának erősítése nem lehetséges az egyéni tanulási befektetések ösztönzése, támogatása 
és informálása nélkül. Ez elkerülhetetlenné teszi a széles és korszerű értelemben felfogott, tehát az információs 
szolgáltatások mellett személyre szabott tanácsadói és kompetencia-fejlesztési elemeket is tartalmazó pálya-
orientációs szolgáltatások rendszerének kiépítését. E szolgáltatás sem képzelhető el az oktatási, foglalkoztatási, 
üzleti, non-profit és más szervezetek célzottan erre irányuló együttműködése nélkül.

A lehetséges tanulási utak növekvő száma és a képzési lehetőségek egyre gazdagabb kínálata miatt indokolt  
az oktatási rendszert támogató, azzal együttműködő pályaorientációs rendszer kialakítása, továbbfejlesztése. 

A pályaorientáció és tanácsadás a különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújthat segítséget tanu-
lási pályájukkal kapcsolatos döntések meghozatalában. Valamint segíthet a tehetségek felismerésében és fej-
lesztésében is.

Lehetővé kell tenni, hogy a fiatal felnőttek a közoktatás rendszerét elhagyva, tanulási pályájukhoz kapcsolódóan 
a megfelelő információk birtokában még további intenzív tanulási periódusba lépjenek, hol a formális, hol a nem-
formális képzés keretein belül. 

A fejlesztés fontos célja a minden lehetséges tanulási for-
mára és lehetőségre kiterjedő, könnyen hozzáférhető és 
az egyéni élethelyzeteket figyelembe venni képes szol-
gáltatási háló, információs rendszerek megteremtése,  
támogatása. A rendszer feltételezi az oktatás-
ban részt vevők élethosszig tartó azonosítá-
sát és mérés-értékelési rendszerekkel, a különbö-
ző szintű adminisztrációs rendszerekkel, valamint 

a munkaügyi nyilvántartásokkal való összevetési lehetőségének megteremtését. A fejlesztés másik célja  
a pályakövető rendszerek kiépítése, annak érdekében, hogy az országos felsőoktatási és munkaerő-piaci stratégia-
készítők (OM, NKTH, FMM), a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, valamint a munkaerő-piaci szereplők vi-
lágos képpel rendelkezzenek a felsőoktatásból kibocsátott diplomások végzettségeinek és elvárásainak megfelelő 

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás
Foglalkoztathatóság prioritás

Esélyteremtés
Pályatanácsadás
Pályakövetés

Igazgatási rendszer OP

Oktatási szektor kulturális szerepnövekedése
Regionális kulturális hálózat

Információs Társadalom OP  

Oktatási szektor kulturális szerepnövekedése
Regionális kulturális hálózat

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Oktatási szektor kulturális szerepnövekedése
Regionális kulturális hálózat
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életpályájának alakulásáról.

A művelet – a folyamatos változó munkaerő-piaci helyzethez igazodóan, a rendszeres diplomás pályakövetési és 
munkaerő-piaci visszajelző rendszerek vizsgálatainak összehangolásával - feltárja a beiskolázási és finanszírozási 
döntésekhez szükséges információkat.

A	művelet	keretében	kiépül	egy:
•  az egyedi oktatási azonosítóra és a munkaügyi központok által működtetett munkaerő-piaci visszajelző rend-

szerre is épülő központi és az intézményekhez kötött pályakövető rendszer, 
•  egységes adatszolgáltatási rendszer
• a felsőoktatási intézmények értékelésének egyik külső eszközét, rangsorolását (presztízsrangsor) lehetővé tévő 

mutatószámrendszer
• a pályakövetést támogató modern intézményi alumni-rendszer.

8.4.5. A műveltség növelése, kulturális szocializáció minőségi fejlesztése 

Az oktatás járulékos szerepeinek kihasználása különösen fontos olyan településeken, melyekben nem elérhető  
a kulturális-képzési és információs szolgáltatások teljes kínálata. E településeken működő oktatási intézmények-
nek tudatosan törekedniük kell arra, hogy az iskolák hagyományosan zárt intézményi-működési logikáján áttörve  
a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelő, az oktatás tágabb területi együttműködési potenciálját kihaszná-
ló szolgáltató szerepet töltsenek be.

A beavatkozás célja az általános műveltség növelése, a kulturális szocializáció minőségi fejlesztése, a felnőtt korú 
népesség bevonása és fogékonnyá tétele a minőségi kultúra iránt, amely erősíti a tanulási készséget, a nyitottságot, 
a kulturáltságot és új magatartásmintákat közvetít. Ennek 
keretében kiemelt figyelmet szükséges fordítani az egész 
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés esélykiegyenlíté-
sére, gondoskodni kell arról, hogy mindenkihez eljussanak 
a felnőttképzési lehetőségek.

Az oktatási és képzési rendszerek elérhetőségének, hozzá-
férhetőségének javítása (pl. Szülő-Suli program). A fiatal fel-
nőtt (25-44 év) és a felnőtt (45-64 év) korosztály esetében 
tovább- és átképzések révén lehetőséget kell teremteni a 
kreatív képességek fejlesztésére.

A távoktatás bővítése. Készség- és képesség-, illetve közös-
ségfejlesztő programok támogatása. A nem formális és in-
formális tanulás mérésének elismerési lehetőségei, rendsze-
rének kidolgozása.  Pedagógusok képzése közművelődési 
feladatokra, felnőttképzési feladatokra.  A	 programozási	
periódus	alatt	20.000	pedagógus	részesülhet	ilyen	jellegű	
továbbképzésben.

8.4.6.	Az	ifjúság	iskolán	kívüli	szabadidős	tevékenységének,	kultúrájának	fejlesztése

A beavatkozás célja, hogy minél korábbi életkorban ki-
alakuljon a kultúra iránti fogékonyság, annak érdekében, 
hogy javuljanak a felnőttek művelődési, önalakítási, mun-
kavállalási esélyei. A kultúra iránti fogékonyságot már 
gyermekkorban meg kell alapozni, hogy igénnyé váljon a 
műveltség, és alapkészséggé legyen az elsajátítás és a be-
fogadás.

A beavatkozás célul tűzi ki, hogy minél több gyerek és fiatal minél változatosabb formában részesüljön a kultúra 
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befogadásának és művelésének élményében, kiemelten azoknál, akiknél a családi-társadalmi háttér ezt önmagátólményében, kiemelten azoknál, akiknél a családi-társadalmi háttér ezt önmagától 
nem teremti meg.

A kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése  
a különböző társadalmi viszonyok között élő gyerekek kör-
ében. A kultúra által nyújtott lehetőségek jobb kihasználá-
sára való oktatás, annak érdekében, hogy a gyermek meg-
tanuljon választani a számára nyújtott lehetőségek közül. 
A nem formális és informális tanulás lehetőségeinek fejlesz-
tése. Szakemberképzés támogatása. Művészeti képzés és 
oktatás megújítása. 

Új támogatási programok létrehozása, a meglévők fejlesztése, melynek	keretében	a	programozási	időszak	alatt	
1.000	új	program	kaphat	támogatást.

8.5. Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése prioritás

Általános	cél: A már létező mérési és minőségbiztosítási rendszerek egységes rendszerré történő kifejlesztése és 
átfogó bevezetése révén az oktatási és szakképzési rendszer eredményességének javítása, és teljesítményének 
területi, intézményi szintű kiegyenlítése, az egységes európai felsőoktatási minőségbiztosítási rendszerhez történő 
intézményi szintű csatlakozás révén a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének erősítése. A pedagó-
gusjelölteknek, pedagógusoknak, szakoktatóknak nyújtott képzés minőségének emelése, egységes oktatói követ-
elmények meghatározása.

Az 1. sz. prioritás céljainak, az oktatás gazdasági és társadalmi célok szolgálatába állítása olyan fejlesztéseket tesz 
szükségessé, melyek javítják az oktatási szolgáltatások eredményességét és minőségét, erősítik a tanulási szakas-
zok egymásra épülését, megteremtik az oktatási kapacitásokkal és az oktatás humán erőforrásaival való hatékon-
yabb gazdálkodás feltételeit és javítják az oktatás irányításának hatékonyságát és átláthatóságát. Cél, hogy az 
elemeiben részben már működő intézményértékelési, tanulói teljesítménymérési, minőségbiztosítási és ágazati 
minőségértékelési tevékenységek összekapcsolt, rendszerszerű működése támogassa az oktatási szektor szereplői 
munkájának fejlesztését, az oktatási intézményekkel szembeni szakmai elszámoltathatósági elvárások teljesülését, 
az oktatásirányítás és tervezés minden szintjének megfelelő informálást és magát az oktatásfejlesztési rendszer 
hatékony működtetését.

8.5.1. Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése

Magyarországon nem csupán a megszerzett végzettségek nemzetközi összehasonlíthatósága, de az országon belü-
li összehasonlíthatóság is akadályokba ütközik. A munkaerő országon belüli mobilitásának gyengesége számos 

nehezen kezelhető probléma forrása, melynek enyhítését 
az Európai Képesítési Keretrendszerhez (EQF) illeszthető 
kimeneti szabályozó eszközök megkönnyítenék.

Az intézkedés célja, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan 
átfogó rendszer, amely keret alkalmazása erősíti a kapc-
solatot a nemzeti és szektor(ális) szinten létező képesítési 
keretek között, és ezáltal támogatja az egész életen át tartó 
tanulás koncepcióját.  Az informális tudás mérés/értékelési 
rendszerének kialakítása és beépítése az iskolarendszerű 
mérés/értékelésbe.

Az EQF alkalmazása felgyorsíthatja a jelenleg még erőteljesenesen 
kínálatközpontú oktatási és képzési rendszernek a tanulói igényekhez jobban alkalmazkodó módon történő átala-
kítását. E tekintetben – különösen a szakképzésben - kulcsfontosságú a képzők, munkáltatók és munkaügyi szerve-
zetek közötti kommunikáció, amelynek javításában az EQF-nek hasznos szerepe lehet. 
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A képesítési keretek (EQF) jelentik azt a referencia keretet, amelyek alapján az oklevelek egy LLL rendszerben egy-
másra épülnek. Így világos, hányféle módon lehet egy adott végzettséget (szakképzettséget) megszerezni, mit kell 
hozzá teljesíteni és milyen tudással, kompetenciákkal rendelkezik az, aki az adott oklevelet megszerzi. Ebbe beszá-
mítható a munkában szerzett tapasztalat is és az is eldönthető milyen korábbi tanulmányok milyen képzésbe szá-
míthatók be. A képesítési keret az adott végzettséget kompetenciák és tanulmányi kimenetek szerint írja le. Ezzel 
orientálható egy képzési rendszer, illetve ez információt nyújt a munkáltatók és a diákok számára is.

A fejlesztés eredményeként további olyan közös referenciaszintek bevezetése válik lehetővé, amely alkalmas lehet-
séges képesítési kapcsolódási pontok azonosítására és az átfedések kiküszöbölésére.

A	program	keretében	kiépül(nek):
• egy központi validációs rendszer
• validációs központok a felsőoktatási intézmények-

ben
• egy képesítési keretrendszer 
• az intézményi minőségirányítási rendszerek 
• a tankönyv, szakkönyv minőségfejlesztési rendszere
• az intézményműködést támogató információs, kom-

munikációs rendszerek

Az	átfogó	mérési	és	értékelési	rendszerek	bevezetésének	eredményeként	a	közoktatási	és	szakképzési	tanu-
lók	100%-a	részesülhet	standard	mérésértékelésben,	továbbá	a	közoktatási	és	szakképzési	oktatási	intézmé-
nyek	50%-a	kaphat	intézményi	minőségvizsgálatot	és	végezhet	ehhez	kapcsolódóan	szervezetfejlesztést.

A	művelet	eredményeként:
• kialakul a felsőfokú szakképzettségek folyamatos, időtakarékos, költséghatékony megújítását támogató infor-

mációs rendszer
• a felsőoktatási intézmények felnőttképzési intézeteinek kínálata igazodik a munkaerő-piaci kereslethez;
• javul a diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedése;
• optimalizálódik a diplomások képzettségének, végzettségének, megfelelő elhelyezkedés, további tanulmá-

nyok tervezése;
• javul a diplomások és a munkaerő-piaci szereplők megelégedettsége;
• lehetővé válik a szakmastruktúra és a képzési struktúra illeszkedése.

8.5.2.		 Az	oktatásban	dolgozók	alap-,	tovább-	és	átképzése

Az oktatási intézmények minőségének és ered-
ményességének javítása nem képzelhető el az ott dolgozók 
szakmai kompetenciájának fejlesztése, az oktatási szek-
tor humán erőforrásaiba való intenzív befektetés nélkül. E 
területen kiemelkedő jelentőségű a közoktatásban dolgozó 
pedagógusok és oktatók szakmai fejlődésének erőteljes 
ösztönzése és támogatása. 

A pedagógusképzést alkalmassá kell tenni arra, hogy  
a felkészített és első pályaszakaszán követett pedagó-
gusok, a pedagógia gyakorlatában és elméletében 
közreműködő neveléstudományi szakemberek a maguk 
multiplikátor társadalmi szerepében képesek legyenek 
közvetíteni a tartalmában és felépítésében megújuló is-
meretanyaghoz tartozó kompetenciákat, érvényesíteni 
a nemzeti identitás értékeit és az európai dimenziót, il-
letve hozzájárulni a társadalmi esélyegyenlőtlenségek 
leküzdéséhez és az interkulturális érintkezés normáinak 
társadalmi megújításához.
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A művelet célja, hogy a dinamikusan változó gazdaságban megnyíló új lehetőségek kihasználásával megfelelő 
szintű és megfelelő finanszírozású képzések feltételrendszere jöjjön létre, ezáltal biztosítva a pedagógusok 
munkaerő-piaci lehetőségeinek növekedését.ehetőségeinek növekedését.

A csökkenő gyermeklétszám következtében a megszűnő oktatási intézmények (óvoda, általános és középisko-
la) számának növekedése miatt több pedagógus kényszerül foglalkozást változtatni, amely a megfelelő szintű 
képzési programok számának növelését követeli meg.  
A változások eredményeként a pályát elhagyó pedagógusok új lehetőségek közül választhatnak, amely segít-
séget nyújthat a dinamikusan változó gazdaságban történő eredményes beilleszkedésben.

Az új tanítási és tanulási módszerek nagy kihívást jelentenek a hagyományos tanárszerepek és feladatok irányá-
ba. Az új követelményekhez kapcsolódó képzési rendszerek kidolgozása különös tekintettel az óvoda- iskolabe-
zárásokkal összefüggő átszervezésekre indokolttá teszi olyan  tanügyigazgatási szakemberek képzését, akiknek 
a tudásbázisa jól illeszkedik az oktatási társulások szakmai, menedzsmenttel összefüggő követelményeihez.

Külön figyelmet kell szentelni a képzés javítására az olyan szektorokban, mint például a felnőttképzés, ahol  
a tanítás minőségének javítása kiemelt feladat.

A	Bolognai	 folyamat	hazai	megvalósításának	részét	képezi	a	pedagógusképzés	teljes	spektrumát	átfogó	re-
form.	A	kialakuló	lineáris	képzési	rendszerhez	igazodó	pedagógusképzés	két	fő	ciklusra	osztódik,	amelyben	
-	 az	 új	 felsőoktatási	 törvény	 előírása	 szerint	 -	 a	 tanári	 képesítést	 mester	 szinten	 lehet	 megszerezni.	 A	 peda-
gógusképzés	modernizációja	jegyében,	a	közoktatás	fejlesztése	új	igényeinek	megfelelően	előtérbe	kerül	az	
integrált,	gyermekközpontú	nevelés,		a	kompetenciák,	a	tehetség	kibontakoztatásának		fejlesztésére	alapuló	
képzés,	stb.

Átalakul	a	pedagógus	továbbképzések	tartalma	is,	alkalmazkodva	a	NAT	követelményeihez.	Az	oktatás	teljes	
vertikumában	dolgozók	alap-,	tovább-,	és	átképzése:	a	felsőoktatásban	dolgozó	oktatók,	kutatók	felkészítése	a	
megváltozott,	a	tömegoktatás	és	az	elitképzés	–	beleértve	az	egész	életen	át	tartó	tanulást	is	-		igényeit	egyará-
nt	szolgáló	oktatói-kutatói	kompetenciák	fejlesztésére,	beleértve	a	képzők	felkészítését	az	egységes	pedagó-
gusképzés	 rendszerének	 megteremtésére,	 a	 pedagógusképzés	 tartalmi,	 módszertani	 átalakítására,	 melynek	
rendszerében	központi	szerepet	kell	kapni	a	kulcskompetenciák	fejlesztésének.

A	művelet	a	finanszírozható	tevékenységek	eredményeként	hozzá	fog	járulni	ahhoz,	hogy	a	mostani	20.215-tel	
szemben	évente	50.000-re	nőjön	azon	pedagógusok	száma,	akik	további	képesítésért	tanulnak.	A	programok	
lehetővé	fogják	tenni	továbbá,	hogy	a	jelenlegi	42.723	helyett	évente	100.000	pedagógus	vehessen	részt	tan-
folyami	képzésen,	míg	évente	mintegy	30.000	pedagógus	kompetencialapú	képzés	elsajátítására	irányuló	to-
vábbképzéseken.	Ezen	túl	a	jelenlegi	4.572	pedagógus	helyett	évi	10.000	fő	kaphasson	informatikai	képesítést,	
illetve	a	nyelvvizsgát	szerzett	pedagógus	éves	száma	236-ról	1.000-re	nőhessen.

8.5.3.  A formális, nem-formális és informális tudásszerzési utak, rendszerek összekapcsolása és kölcsönös 
elismerése 

Az oktatás minősége és eredményessége a tanuló diákok és felnőttek szempontjából az egyéni tanulási utak 
sikerességén keresztül mérődik meg. E tekintetben kiemelkedő jelentősége van az egyes tanulási szakaszok és a 
különböző tanulási formák közötti, jelenleg Magyarországon tarthatatlan mértékben gyenge kapcsolat megerő-
sítésének, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek gyakorlati megvalósításának. 

Ahhoz, hogy az egyén számára a tanulás bármilyen élet-
helyzetben elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az 
egész életen át tartó tanulás egységes rendszerként való 
értelmezése. Ez a megközelítés azt igényli, hogy a külön-
böző oktatási és képzési formák és szintek szervesen egy-
másra épülve mindenkor olyan készségek és tartalmak el-

sajátítását biztosítsák, amelyek az egyént nem csak a rendszerben való lineáris előrehaladásra teszik alkalmassá, 
hanem lehetővé teszik a különböző tanulási formák közötti rugalmas átjárást is.

Igazgatási rendszer OP  
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Az intézkedés célja, hogy egy személyes tanácsadáson, a meglévő kompetenciák elismerésén és rugalmas tanulási 
lehetőségek biztosításán alapuló új szolgáltatási modell jöjjön létre. A nem-formális és az informális tanulás elisme-
rése szükségessé teszi a beszámítás teljes rendszerének kiépítését, melynek kialakításakor figyelembe kell venni az 
uniós tagországok beszámítási és akkreditációs rendszereit.

Ennek első lépéseként biztosítani kell a felsőoktatási, illet-
ve a felsőfokú szakképesítések, illetve az OKJ-ben szereplő 
szakképesítések összehangolását, a formális tanulás során 
szerzett végzettségek, kompetenciák, készségek és képes-
ségek képzésbe, képzési időbe és vizsgába való beszámí-
tásának kialakítását, második lépésként pedig biztosítani 
kell a nem szakmai képzések (általános kompetencianöve-
lő képzések) elismerését. 

A beszámítás az egyik leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy a munkaadókat érdekeltté tegyük az oktatási, képzési 
intézményekkel, illetve információs rendszerekkel és tanácsadókkal való együttműködésre.

A modularizáció és kreditálás feladatainak végrehajtását nemzetközi együttműködésben, a tartalomfejlesztésben 
érdekelt magánszektor felé nyitással kell megkezdeni. A formális és informális úton megszerzett tudás elismerése 
megkívánja az OKJ átrendezését az állam által elismert szakképesítések kompetenciaalapú modularizálását a szük-
séges bemenetek meghatározásával, ami megvalósításával kapcsolatban a HEFOP 3.2. intézkedése keretében már 
számos erőfeszítés történt. Az előzetes tudás és képzettség/ek elismerése, az iskolarendszeren kívül szerzett isme-
retek, készségek és képességek elismerése és a további képzésbe történő beszámítása céljából validációs rendszert 
kell kialakítani, ennek alapján a felsőoktatási intézményekben validációs központokat kell működtetni.

A	művelet	hozzá	fog	segíteni	ahhoz,	hogy	a	15-24	éves	korosztály	100	%-a	rendelkezik	és	használja	az	EURO-
PASS	dokumentum	csomagot.	A	kiépült	és	működő	validációs	rendszerek	lehetővé	teszik,	hogy	a	tanulók-hall-
gatók	túlnyomó	része,	a	korábban	megszerzett	ismereteik	alapján,	folyamatosan	és	hatékonyan	alkalmazkodni	
tudjon	a	munkaerő-piaci	kereslethez.

8.5.4.  Az oktatás hatékonyságát segítő területi együttműködések támogatása (oktatási kistérségi tár-
sulás iskolaszövetség, egységes iskola, ÁMK )

Az oktatási szektor jelenlegi hatékonysági problémáinak kezelése, illetve a kezelésükre alkalmas mechanizmusok ki-
alakítása nélkül a minőség és eredményesség javítását szol-
gáló erőfeszítések hatástalanok maradnak. E tekintetben 
olyan fejlesztési erőfeszítésekre van szükség, melyek erősítik 
a szétaprózódott, a mérethatékonyság lehetőségeit kihasz-
nálni nem képes, ezért nehezen alkalmazkodó intézmények, 
oktatási szolgáltató rendszeren belüli rendelkezésre álló ka-
pacitásokkal, pénzügyi és humán erőforrásokkal való rugal-
mas gazdálkodásának feltételeit. Ennek érdekében szükség 
van olyan fejlesztésekre, melyek javítják az oktatás országos, 
regionális, helyi és intézményi irányításának hatékonyságát, 
az e területek foglalkoztatott szakemberek felkészültségét.

Az intézkedés keretében olyan oktatási hálózatok, tudásközpontok fejlesztésére kerül sor, amelyek az ismeret-
központú gyakorlattól eltérő, kompetencia-alapú programcsomagok és módszertan tesztelésében, fejlesztés-
ében és disszeminációjában vesznek részt, valamint szerepet vállalnak a mentorálásban, és a pedagógusképzés 
új gyakorló helyeiként is szolgálnak. A TIOK hálózat fejlesztése a befogadó közoktatási rendszert is szolgálja, 
melynek célja minden tanuló képességének és adottságának maximális kibontakoztatása. A tehetséges fiatalo-
kat segítő lehetőségek és kezdeményezések átfogó ismertetésére Tehetségpontokat kell kialakítani. 

Célként fogalmazódik meg, hogy kompetencia-fejlesztést szolgáló eredmények beépüljenek a sajátos nevelési 
igényű tanulók képzését és együtt nevelését felvállaló, valamint az integrált nevelést, oktatást folytató közokta-
tási intézmények pedagógiai rendszerébe.

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás 
Foglalkoztathatóság prioritás

Szakképzések összehangolása
Kreditálás a nemzetközi együttműködés 
érdekében
Validációs rendszerek működtetése

Igazgatási rendszer OP  

Helyi oktatásirányítás javítása
Oktatási hálózatok, tudásközpontok

Információs társadalom OP 

Helyi oktatásirányítás javítása
Oktatási hálózatok, tudásközpontok



56

A magyar iskolarendszer szelektivitása, a TIOK-ok támogató szerepének (pedagógus alapképzés, továbbképzés 
gyakorló helyei, mentori tevékenység) hatására csökkenhet és növekedhet az iskola a társadalom integrációjá-

ban betöltött szerepe.

A programcsomagok már megkezdett tesztelésének foly-
tatása nyomán kialakuló kompetencia-alapú oktatási 
programok az iskolák széles körébe juthatnak el.

A	 művelet	 támogatást	 fog	 nyújtani	 ahhoz,	 hogy	 leg-
alább	500	új	területi	együttműködés	bontakozhasson	ki.	
A	 hatékonyabb	 erőforrásgazdálkodás	 eredményeként		
a	 nem	 gyógypedagógiai	 tanterv	 szerint	 tanuló	 keve-
sebb,	mint	10	fős	osztályok	száma	a	jelenlegi	3.170-ről	

1.000-re	csökkenhet,	míg	a	több	mint	35	diákot	számlá-
ló	osztályok	száma	a	mostani	2.125-ről	1.000-re	mérsék-
lődhet.

8.6.  Az oktatáshoz való hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése prioritás

Általános cél: Az oktatás és képzés szerepének az erősítése a különböző társadalmi csoportok esélyteremtő fel-
zárkóztatásában a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, az iskolai szolgáltatások körének a bővítése, az integrált 
oktatás szakmai-pedagógiai és szabályozási feltételeinek a javítása révén. 

Bár a versenyképesség növelésének egyoldalú hangsúlyozása a társadalmi kohéziós folyamatok ellen hathat, azon-
ban az egyenlőtlenségek csökkentése az érdekelt tanulók esetében önmagában is a versenyképesség növekedését 
eredményezi azáltal, hogy felzárkózásukkal, hátrányaik csökkenésével vagy megszűnésével az iskolarendszerből 
kilépve a korábbinál nagyobb eséllyel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon, és könnyebben találhatják meg helyü-
ket a társadalomban. E tanulók egyéni fejlődése, az érintett társadalmi rétegek helyzetének javulása következtében 
növekszik mind az egyén, mind az ország egészének versenyképessége. Ily módon tehát a versenyképes tudás 
kialakítása a közoktatási rendszerből kilépő tanulók esetében szorosan összefügg az egyenlőtlenségek csökkenté-
sének sikerességével. 

A fenti cél érvényesítésének legfontosabb nehézsége abban rejlik, hogy annak megvalósítása roppant bonyolult 
összefüggésrendszerre irányuló, nem kevésbé összetett fejlesztő rendszer segítségével képzelhető el. Az e terüle-
ten szükséges fejlesztéseknek öt, egymással összefüggő területre kell kiterjedniük:

1. Az individualizált, a kulturális, etnikai, képességbeli és tanulási szükségletekben kifejeződő sokféleséghez al-Az individualizált, a kulturális, etnikai, képességbeli és tanulási szükségletekben kifejeződő sokféleséghez al-
kalmazkodó pedagógiai gyakorlat általánossá tétele (inkluzió). Ez a cél lényegében egy pedagógiai paradigma-
váltás feltételeinek megteremtését feltételezi, melynek tartalma a differenciált, fejlesztésre és tanulási sikerre 
orientált pedagógiai eszköztár alkalmazásának széleskörű elterjesztése.

2. A közoktatási rendszerben érvényesülő szelekciós nyomás mérséklése (komprehenzivitás) – az előző céltól 
nem függetlenül, az arra irányuló fejlesztések eredményeire támaszkodva – 

3. Az intézményesült szelekció minden formájának megszüntetésének (integráció) egyik eleme az oktatási rend-
szer „fősodrába” tartozó intézmények befogadó jellegének erősítése, másik – ezzel egyenértékű vonatkozása 
– a jelenleg méltánytalan, indokolatlan vagy hátrányosan megkülönböztető elkülönítést megvalósító intéz-
ményrendszer leépítése, vagy – például a speciális oktatási intézmények esetében – funkcióváltásuk támo-
gatása. Térségi/települési viszonyokból, valamint az erősebb érdekérvényesítő csoportok iskolai elvándorlá-
sából adódó iskolai szegregáció mértékének és hatásainak csökkentése komplex térségi deszegregációs és 
iskolafejlesztési programok működtetésén keresztül. Integrált, befogadó közoktatási intézmények fejlesztése, 
a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását eredményesen megvalósító intézmények körének bővítése, az 
oktatás minőségének javítása érdekében fejlesztett országos szolgáltatási rendszer kialakítása, képzési progra-
mok és intézményi együttműködési modellek támogatása révén. 

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás
Foglalkoztathatóság prioritás 

Helyi oktatásirányítás javítása
Oktatási hálózatok, tudásközpontok

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Helyi oktatásirányítás javítása
Oktatási hálózatok, tudásközpontok
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4. A szociális hátrányok tanulási eredményeket negatív módon befolyásoló hatásának (például lemorzsolódás) 
ellensúlyozására (prevenció, kompenzáció) irányuló fejlesztés olyan iskolán belül szerveződő vagy külső támo-
gató szolgáltatások rendszerének kialakítását és működtetését feltételezi, melyek hatékonyan segítik a tanórai 
keretek között zajló nevelés-oktatás hátránykompenzációs erőfeszítéseit. Ezzel párhuzamosan a tehetséges fi-
atalok kibontakozását is segíteni kell.

5. A roma tanulókkal szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának visszaszorítására (deszegre-
gáció) egyszerre kell, hogy irányuljon a hátrányos megkülönböztetés okainak (például sztereotíp, előítéletes 
attitűdök) felszámolására, a hátrányos megkülönböztetés különböző megnyilvánulásainak visszaszorítására, a 
szegregáció különböző csatornáinak „eltömésére”, valamint az elkülönítve oktatott roma gyermekek lehetőség 
szerinti (re)integrációjára.

8.6.1. A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációja elleni küzdelem, az integrált oktatásuk támo-
gatása, tanulási lehetőségeik bővítése.

Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített tanulók arányának visszaszorítása: a mérések és áthelyezési el-
járások fejlesztése, standardizálása, felülvizsgálati és visszahelyezési programok.

Az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített, visszahelyezett tanulók patronáló rendszerének kialakítása és 
működtetése.

A hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának felszámolását célzó program által érintett döntéshozói és társadal-
mi környezetre, közvéleményre irányuló programok; szülői képzési programok.

Mindezen szükséges fejlesztések részben, az érintett tanulói 
csoportokra, illetve az őket nevelő intézményekre közvetle-
nül és célzottan irányuló fejlesztéseket, részben pedig a más 
fejlesztési programokban a méltányosság és esélyteremtés 
szempontjainak horizontális érvényesítését igénylik. Mind-
két fejlesztési modell szükségessé teszi, hogy pontosan azo-
nosíthatóak legyenek azok az oktatási intézmények, melyek 
nem sikeresek a hátrányos helyzetű és/vagy roma tanulók 
oktatása területén, ezért a fejlesztés kiemelt célcsoportjává 
kell válniuk. Kiemelt figyelmet kell szentelni a digitális sza-
kadék és az idegen nyelvi kompetenciák terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló fejlesztéseknek. 

A művelet célja az I. NFT-ben megvalósított programok foly-
tatásaként a hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregá-
ciójának felszámolása, integrált oktatásához, neveléséhez 
szükséges pedagógiai eszközök (tantervek, tankönyvek, 
segédletek) kifejlesztésének folytatása, színvonalas oktatá-
suk biztosítása, és a társadalmi integrációs folyamatok isko-
lai szinten történő erősítése az esélyegyenlőség jegyében. 
Célként fogalmazódik meg, a közoktatási intézmények al-
kalmazkodása a tanulók kulturális és etnikai sokféleségé-
hez az integrált oktatás szakmai-pedagógiai és szabályozá-
si feltételeinek a javítása révén.

Az I. NFT-ben az integrációs oktatással kapcsolatosan kifej-
lesztett programok gyakorlati megvalósítása. Az I. NFT-ben kifejlesztett innovatív pedagógus alapképzési modulok 
adaptációjának, gyakorlati alkalmazásának támogatása pedagógusképző intézményekben.
Integrált, befogadó közoktatási intézmények fejlesztése a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását eredmé-
nyesen megvalósító intézmények körének bővítése, az oktatás minőségének javítása érdekében fejlesztett országos 
szolgáltatási rendszer kialakítása, képzési programok és intézményi együttműködési modellek támogatása révén.  
A tehetségek felismerésére és segítésére szolgáló programok bevezetése és elterjesztése.

Információs társadalom OP 

Társadalmi tolerancia
Esélyteremtés
Esélyegyenlőség
Társadalmi integráció
Antidiszkrimináció

Igazgatási rendszer OP  

Társadalmi tolerancia
Esélyteremtés
Esélyegyenlőség
Társadalmi integráció
Antidiszkrimináció

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás
Foglalkoztathatóság prioritás 

Társadalmi tolerancia
Esélyteremtés
Esélyegyenlőség
Társadalmi integráció
Antidiszkrimináció
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Térségi/települési viszonyokból, valamint az erősebb érdekérvényesítő csoportok iskolai elvándorlásából adódó is-
kolai szegregáció mértékének és hatásainak csökkentése komplex térségi deszegregációs és iskolafejlesztési prog-
ramok működtetésén keresztül.

Iskolai preventív programok kidolgozása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentése ér-
dekében már az óvodai képzéstől kezdődően. 

Iskolán kívüli szakmai szolgáltatások kialakítása, melyek segítik a diákok tanórai felkészülését, amelyek csökkentik  
a szegénységből eredő hátrányokat, valamint lehetővé teszik és elősegítik tehetségük kibontakozását. 

Antidiszkriminációs képzési és konfliktuskezelési szolgáltatások rendszerének kialakítása és működtetése. A gyer-
mekvédelmi gondoskodásban élő tanulók iskoláztatási feltételeinek javítására, életpálya építésük és társadalmi in-
tegrációjuk támogatására célzott programok megvalósítása.

Állami gondoskodásban élők iskoláztatási feltételeinek javítása, különös tekintettel az eltérő tantervű oktatásban 
résztvevőkre, a gyermekvédelmi ellátórendszer humánerőforrás-kapacitásának fejlesztésére.

Az állami gondoskodásban élő és szociális szempontból hátrányos helyzetű tanulóknak kedvezőbb helyzetű tár-
saikkal közösen végzett, a közéletben, a demokratikus társadalomban való jártasságot, felelősségvállalást növelő, 
társadalmi integrációjukat elősegítő célirányos programok.

Mentor, patronáló rendszer kialakítása és működtetése a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének biztosí-
tása érdekében a középfokú oktatásban és felsőoktatásban.

Az	előirányzott	programok	eredményeként	az	integrált	oktatást	támogató	iskolafejlesztési	programban	érin-
tett	hátrányos	helyzetű	tanulók	száma	mintegy	150.000,	míg	az	iskola	tágabb	környezetére	irányuló	programok	
legalább	10.000	pedagógus-továbbképzésben	érintett	pedagógust	és	az	iskolával	együttműködő	partnereket	
(nem	pedagógus	szakembereket,	döntéshozókat,	civileket,	szülőket)	fognak	elérni.

8.6.2. A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása.

Az oktatáshoz-tanuláshoz való hozzáférés, valamint a tanulási kudarccal küszködők számára felkínálható kor-
rekciós lehetőségek szempontjából minden korcsoport szempontjából kiemelkedő jelentősége van az új, az 
egyedi tanulási igényekhez és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formáknak, mint például a távok-
tatás, vagy az informatikai eszközökkel segített tanulás. E tanulási formák elterjesztése a fejlesztés egy kiemelt 

területe kell, hogy legyen. 

A művelet célja a sajátos nevelési igényű gyermekek be-
fogadó oktatásának, iskolai integrációjának támogatása, 
képzésüknek a többségi iskolarendszeren belüli meg-
oldását segítő pedagógiai fejlesztések megvalósítása,  
a hátrányos megkülönböztetés felszámolása és támogató 
társadalmi környezet megteremtése.

Az	 enyhe	 fokban	 értelmi	 fogyatékosnak	 minősített	 ta-
nulók	arányának	visszaszorítását	célzó	programok	ered-
ményeként	a	nem	sajátos	nevelési	 igényű	gyermekeket	
nevelő	feladatellátási	helyre	átirányított	sajátos	nevelési	
igényű	gyermekek	száma	a	mostani	évi	1.247-ről	3.000-
re	nőhet.

8.6.3.  Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási 
formák elterjesztésének ösztönzése (a távoktatási és e-
tanulás).

Igazgatási rendszer OP  

Hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának 
felszámolása
Távoktatás és informatikai oktatás a sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében

HEFOP Közösségfejlesztés prioritás 

Hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának 
felszámolása
Távoktatás és informatikai oktatás a sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében

Információs társadalom OP 

Hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának 
felszámolása
Távoktatás és informatikai oktatás a sajátos 
nevelési igényű tanulók esetében



59

Az egész életen át tartó tanulás jegyében új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése szükséges az oktatássalgek és formák elterjesztése szükséges az oktatással 
kapcsolatos társadalmi elvárások megváltoztatása valamint a felsőoktatás iránt növekvő igény kielégítése és az új 
tanulási formák bevezetése, elterjesztése érdekében.

Ösztönözni és támogatni kell az oktatási intézmények, valamint az egyéb non-profit és profit orientált vállalkozások 
távoktatási tevékenységének fejlesztését. Kiemelten kell támogatni az IKT-vel támogatott távoktatás módszertani 
kutatását, tananyagfejlesztését, illetve a szolgáltatás beindí-
tását.

A távoktatásban használható tananyagok és értékelési rend-
szerek kifejlesztése, különös tekintettel az e-learning mód-
szerek lehetőségeinek kihasználására. 

Új tanulási formák kialakítása, például közösségi, hálózatban történő tanulás fejlesztése. Munkahelyi tanulás támo-
gatása.

A távoktatás elterjesztése a felnőttképzés és a felsőoktatás mellett az általános- és középiskolák számára is támoga-
tandó. A korábbi években kifejlesztett Digitális Középiskola Program, illetve annak mintájára indított, a lemorzsoló-
dottaknak, illetve hátrányos helyzetűeknek nyújtott, végzettséget, képesítést nyújtó vegyes vagy tisztán távoktatá-
si, programok kiemelt támogatási célok.

Mindezen tevékenységek eredményeként a távoktatási hall-
gatók száma a jelenlegi évi 35.279-ről 200.000-re nőhet, a 
felsőoktatási tananyagtartalmak a programozási időszak 
végére, megfelelő felhatalmazással, elérhetővé válnak dig-
itális formában. A tananyagok 20%-a e-tanulási formában is 
rendelkezésre állnak.

8.6.4.  Az interkulturális oktatás fejlesztése (nemzetiségi oktatás, határon túli magyarok oktatása, migrán-
sok).

Az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében speciális célcsoportnak kell tekintenünk a nemzeti (nyelvi) kisebb-
ségekhez, bevándorló csoportokhoz tartozó tanulókat, valamint a határon túli magyar tanulókat. E tanulói csopor-
tok oktatására irányuló fejlesztésnek javítania kell az oktatás 
társadalmi kohéziót erősítő szerepét és Magyarország kul-
turális-gazdasági regionális beágyazottságát.

A művelet célja a hazai oktatási rendszerben az interkultu-zai oktatási rendszerben az interkultu-
rális oktatás megjelenése, mely erősíti az oktatás kulturá-
lis sokszínűséget közvetítő szerepét, valamint szolgálja az 
egyes érintett nyelvi kisebbségi csoportok (hazai nemzeti-
ségek és migránsok) oktatással szembeni igényeit. Az inter-
kulturális oktatás az etnikai sztereotípiák, és előítéletek mérsékletével elősegítheti egy kulturálisan és etnikailag 
sokszínű társadalomban történő együttélést. 
Az interkulturális oktatás megjelenése a pedagógusképzésben, módszertani fejlesztések, szakértők képzése, okta-
tási programok, tananyagok kidolgozása. Interkulturális oktatással kapcsolatos kutatások és tanulmányutak támo-
gatása. Az interkulturális oktatás megjelenése az idegennyelv oktatásban.
Nemzetiségi pedagógusképzés, szaknyelvi képzés, továbbképzések támogatása. Tantárgyak nemzetiségi nyelven 
történő oktatásának támogatása, fejlesztése.
A magyar, mint idegen nyelvet oktató pedagógusok képzése és továbbképzése, tankönyvek, tananyagok kifejlesz-
tése.
A határon túli magyar iskolák iskolafejlesztési és pedagógiai-módszertani fejlesztési erőfeszítéseinek támogatása.

A	műveletben	foglalt	tágabb	célok	megvalósítása	érdekében	a	programozási	időszak	alatt	10.000	pedagógus	
részesülhet	interkulturális	oktatással	kapcsolatos	szakmai,	nyelvi,	módszertani	továbbképzésben	és	teljeskö-
rűen	elkészülhetnek	a	magyar	mint	idegen	nyelv	oktatását	támogató	hagyományos	és	digitális	tananyagok.

HEFOP Az oktatáshoz való hozzáférés 
javítása, az esélyteremtés növelése 
prioritás

Társadalmi kohézió
Kulturálisan és etnikailag sokszínű társadalomban 
történő együttélés
Külkapcsolatok informális erősödése

Információs társadalom OP 

IKT elterjesztése a távoktatásban
e-learning tanulási formák
Munkahelyi tanulás támogatása

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás

IKT elterjesztése a távoktatásban
e-learning tanulási fromák
Munkahelyi tanulás támogatása
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8.7.  Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál 
erősítésében prioritás

A tudásalapú gazdaság sajátos szükségleteit figyelembe véve elégtelen a felsőoktatás részvétele az innovációs 
folyamatban. Egyfelől, a felsőoktatás nem vesz részt kellő intenzitással a K+F+I tevékenységben (tudástermelés), 
nem reagál kellő gyorsasággal és rugalmassággal a tudásalapú gazdaság humánerőforrás szükségleteire (tudás-
megosztás), másfelől alacsony intenzitású a közreműködése az innováció gazdasági, társadalmi hasznosításában 
(tudásalkalmazás).

Általános cél: A felsőoktatásnak az innovációs folyamat minden elemében való erőteljesebb és intenzívebb részvé-
teléhez szükséges szervezeti, technológiai, humán feltételek és kedvező szabályozási körülmények megteremtése, 
különös tekintettel a tudásalapú gazdaság megnövekedett K+F+I és sajátos humán erőforrás igényeire.

A magyar gazdaság versenyképességének javítását a kétségtelenül meglévő innovációs lehetőségek kiaknázásával 
is elő kell segíteni. Ehhez a jellemzően felsőoktatási intézményekhez köthető kutatóhelyek humánerőforrás fejlesz-
tését, gazdasági társadalmi ismertségének és elfogadottságának, illetve a tudáshátterének növelését kell elérni a 
2007-2013-as időszakban. Ösztönözni kell a tehetséges fiatalok innovációs és menedzseri szemléletének fejleszté-
sét, kiemelten kell segíteni cégalapítási törekvéseiket.

8.7.1.  A felsőoktatás szerepének erősítése az alap- és alkalmazott kutatásokban (kutató egyetemek, dokto-
ri és posztdoktori álláshelyek, hallgatói foglalkoztatás).

Cél a felsőoktatási alap- és alkalmazott kutatások színvonalának emelése, támogatása, kutatási ösztöndíjprogramok 
kidolgozása. Ehhez nélkülözhetetlen a szakembergárda képzése és megtartása. Ennek megfelelőn egy komplex 

ösztöndíjrendszerrel növelni kell a kutatói munka vonzere-
jét, egyrészt a hallgatók, másrészt a hazai és külföldi egyete-
meken, kutatóhelyeken és a gazdaságban dolgozó magyar 
kutatók körében, biztosítani kell a felsőoktatásban az okta-
tói-kutatói utánpótlást, az egyén számára pedig lehetővé 
kell tenni az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét, az 
életpálya valamennyi szakaszához biztosított támogatási 
rendszer segítségével, amelyben a karrier minden fázisához 
hozzárendelhető egy támogatási elem.  

„Agyvisszaszívás” a külföldön dolgozó kutatók előtt minél 
vonzóbbá kell tenni a visszatelepülést. A külföldre került te-
hetséges magyar fiatalokat lehetőség szerint haza kell hívni 
és reintegrálni kell.
• a felsőoktatás szerepének erősítése az alap- és alkalma-
zott kutatásokban, 
• felsőoktatási kutatási tevékenység fejlesztése,
• kutatási környezet, infrastruktúra és szolgáltatások fej-
lesztése 
• a kutatás minőségének, értékelésének hatékonyságának 
fejlesztése,
• kutató egyetemi minősítés rendszerének kialakítása és 
bevezetése

A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Euró-
pai Kutatási Térség kutatási tevékenységéhez kapcsolódó 

egyetem – pályázat útján, szigorú minőségi kritériumok alapján – kutatóegyetem minősítést kaphat. A minősítést 
elnyert egyetem a kutatóegyetem cím viselésére meghatározott ideig jogosult. A minősítés a kutatási kiválóság 
elismerése.
A kutató egyetemi minősítés elnyerésének kritériumai erősítik az egyetemek kutatási tevékenységét és annak szín-
vonalát. A kutatási források koncentrálódnak a színvonalas kutatásokat végző egyetemeken. A kutató egyetemi 

Információs társadalom OP 

K+F+I tevékenység növelése
Ösztöndíjak
Külföldön dolgozó kutatók visszatelepülése

HEFOP Alkalmazkodóképesség prioritás
Foglalkoztathatóság prioritás

K+F+I tevékenység növelése
Ösztöndíjak
Hallgatói foglalkoztatásKülföldön dolgozó kutatók 
visszatelepülése

GVOP  K+F+I és innováció erősítése 
prioritás
KKV-fejlesztés prioritás
Üzleti környezet fejlesztése prioritás

K+F+I tevékenység növelése
Ösztöndíjak
Kutató egyetem
Külföldön dolgozó kutatók visszatelepülése
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minősítést elnyert egyetemek esélyei nőnek a forrásokért folyó versenyben.  
Indikátorok:
• minősítést elnyert egyetemek száma 
• a kutató egyetemek kutatási projektekben való részvétele
•   a kutató egyetemek kutatási bevételei

A	művelet	keretében	kialakuló	ösztöndíjrendszer	az	alábbi	célcsoportokra	fókuszál:

Doktoranduszok
Tehetséges és kiváló eredményeket felmutató doktorandusz hallgatók két éven keresztül felsőoktatási intézmény által 

megítélt ösztöndíj támogatásban részesülnek. 

Doktorjelöltek
Tanulmányaikat befejezett, magyarországi felsőoktatási intézményben működő doktori iskolában fokozatszerzési 
eljárás alatt álló 35 év alatti doktorjelöltek két éven keresztül ösztöndíj támogatásban részesülnek 

Fiatal	kutatók

Posztdoktori	támogatás
• Tudományos fokozattal rendelkező, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 35 év alatti magyar kutatók két éven keresz-

tül, vagy a projekt időtartama alatt támogatásban részesülnek. 
• Külföldi kutatóhelyeken dolgozó, tudományos fokozattal rendelkező, tehetséges, 35 év alatti, magyar kutatók két 

éven keresztül, vagy a projekt időtartama alatt támogatásban részesülnek. 

Posztdoktori	kiegészítő	támogatás	egyetemen	és/vagy	kutatóintézetben	dolgozóknak
Tudományos fokozattal rendelkező 35 év alatti fiatal kutatók (adjunktus) két éven keresztül, vagy a projekt 
időtartama alatt ösztöndíjat kapnak. 

Tapasztalt,	elismert,	sikeres	kutatók-oktatók	

Elismert	kutatók-oktatók
Tudományos fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert kutatók-oktatók, két éven keresztül, vagy a projekt 
időtartama alatt ösztöndíjban részesülnek. 

Agyvisszaszívás,	agyelszívás	(Brain	gain)

Agyvisszaszívás	
• A műszaki és természettudományokban különösen sikeres, nemzetközileg elismert és/vagy gazdasági szempont-

ból jelentős teljesítményt nyújtó, külföldön dolgozó magyar oktatók-kutatók, Magyarországon lebonyolítandó 
projektekben való közreműködéséért , a projekt időtartama alatt bérkiegészítő támogatásban részesülnek. 

Agyelszívás 
Különösen sikeres, nemzetközileg elismert, gazdasági-társa-
dalmi szempontból jelentős teljesítményt nyújtó külföldi ku-
tatók-oktatók Magyarországon lebonyolítandó projektekben 
való közreműködéséért, a projekt időtartama alatt bérkiegé-
szítő támogatásban részesülnek.

Indikátorok:
• Ösztöndíjban, támogatásban részesült: 

- doktorjelöltek száma (fő)
- magyar állampolgárságú oktatók-kutatók száma (fő)
- külföldi oktatók-kutatók száma (fő)

• internetpenetráció, szuperszámítógépek száma, grid-technológiát alkalmazók száma 
• nemzetközileg elismert, referált és lektorált szakmai publikációk száma (db), 
• nemzetközi szabadalmak száma (db) 
• költségvetésen kívüli forrásból származó innovációs bevételek (euró) 

GVOP  K+F+I és innováció erősítése prior-
itás
KKV-fejlesztés prioritás
Üzleti környezet fejlesztése prioritás

K+F+I tevékenység növelése
Ösztöndíjak
Kiválósági díj
Külföldön dolgozó kutatók visszatelepülése
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A	művelet	keretében	a	programozási	időszak	alatt	20	intézmény	és	mintegy	500	oktató/kutató	kaphat	kiváló-
sági	díjat.	

Szakkollégiumként működő diákotthon jön létre magántőke bevonásával, tehetséges felsőoktatási hallgatók részé-
re. Ennek keretében a kiemelkedő képességű hallgatók gondozása, fejlesztése valósul meg a következő eszközök-
kel: mentori, tutori rendszer kialakítása; műhelymunkák szervezése, nemzetközi fórumokon, konferenciákon való 
részvétel támogatása stb.

Az	 itt	 megvalósuló	 programok	 támogatást	 fognak	 nyújtani	 1.000	 új	 kutatási	 projekt	 beindításához,	 amely		
összességében	legalább	3.000	oktatót,	kutatót	fog	érinteni.	A	művelet	célja	továbbá,	hogy	100	kiemelt	kuta-
tási	 program	 indításával	 hozzájáruljon	 ahhoz,	 hogy	 a	 külföldön	 élő	 magyar	 kutatók	 -	 közülük	 is	 elsősorban	
azok,	akik	az	EU	területén	kívül	élnek	és	alkotnak	-	visszatérjenek	Magyarországra	és	részt	vegyenek	ezekben	
a	 kutatási	 projektekben.	További	 indikatív	 cél,	 a	 kutatói	 mobilitás	 elősegítése	 2.000	 emberhónapos	 külföldi	
tanulmányutakra	igénybe	vehető	keret	létrehozásával.

8.7.2.	 	Vállalkozások	és	a	felsőoktatási	kutatóhelyek	együttműködésének	ösztönzése	(kutatói	mobilitás,	spin	
off	cégek	létrehozása,	közös	programok,	kutatási	szolgáltatások)

Ösztönözni kell a vállalkozások és a kutatói szféra együttműködését, közös kutatások finanszírozásával. 

Támogatni kell a kutatóhelyek és gazdasági szereplők által együttesen megfogalmazott kutatásokat-fejlesz-
téseket. 

A gazdasági szektorral való együttműködés kiemelt lehetősége a hallgatói foglalkoztatás elősegítése.

A gazdasági szektorral való együttműködés kiemelt lehetősége a hallgatói foglalkoztatás elősegítése.

A kutatások forrásigényének növelését segíti elő a spin off cégek létrehozása minél szélesebb körben.tások forrásigényének növelését segíti elő a spin off cégek létrehozása minél szélesebb körben. 

• Az akadémiai kompetenciák mellett a menedzseri kompetenciák fejlesztése (innovációs menedzserképzés, 
tudásmenedzsment stb.), tudásmenedzsment, PR, in-
novációs kultúra,
• tudás- és technológia transzfer fejlesztése
• felsőoktatási kutatási, innovációs kapacitásának fejlesz-
tése

• virtuális egyetemi integráció, adaptív hálózatok ki-
alakítása
• a technológiai kínálat növelése 
• az innovációs szolgáltatások fejlesztése 

A	programok	120	új	spin-off	cég	létrehozását	fogják	ered-
ményezni,	míg	a	vállalkozások	és	a	felsőoktatási	kutató-
helyek	közös	kutatási	projektjeinek	száma	50%-kal	emel-
kedhet.

8.7.3.		 A	 tudományos	 eredményének	 társadalmi	 is-
mertségének	és	elismerésének	erősítése

A tudomány társadalmi beágyazottságának erősítése alap-
vető a tudástársadalmakban. Fontos, hogy az intézmények-

ben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási eredmények hozzáférhetővé és használhatóvá váljanak a tágabb 

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Spin-off cégek létrehozása
Gazdasági szféra és kutatói szféra 
együttműködése
Hallgatói foglalkoztatás

Igazgatási rendszer OP  

Spin-off cégek létrehozása
Gazdasági szféra és kutatói szféra 
együttműködése
Hallgatói foglalkoztatás

Információs társadalom OP 

Spin-off cégek létrehozása
Gazdasági szféra és kutatói szféra 
együttműködése
Hallgatói foglalkoztatás
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közösség számára is.

A kutatások-fejlesztések eredményeinek ismertetésére, 
elfogadtatására támogatni kell a már meglévő és majdan 
alakuló „kiválósági központokat”, melyek alkalmasak mind-
emellett a gazdasági és szellemi kapacitás koncentrálására.

A központokon keresztül támogatni kell a nemzetközi 
együttműködés lehetőségét. 
• közérthető, ismeretterjesztő, dokumentumok (digitális 

és nem digitális), kiadása, terjesztése,
• a kutatási eredmények oktatási anyagokba történő bekapcsolása, megjelenítése,
• kutatói és innovációs díjak alapítása és kiadása,
• televíziós tudományos vetélkedők.

A	programozási	időszak	alatt	ennek	a	műveletnek	a	keretei	között	tudományos	ismeretterjesztő	rendezvények	
megszervezésére	kerülhet	sor	és	televíziós	illetve	internetes	sugárzásra	alkalmas	szerkesztett	videó	anyagok	
készülhetnek	el.el.	

A tudomány és a társadalom kapcsolata erősödik. Az indikátorok alapján meghatározható célcsoportokban (vissza-
csatolás) az akciók  fejlesztésével bővül az elért társadalmi 
kör.
Indikátorok:
• kiválósági központok, kiadványok, rendezvények, díjak 
száma,
•  az ismeretterjesztésben érintett célcsoport létszáma,az ismeretterjesztésben érintett célcsoport létszáma, 
különböző szempontok szerinti megoszlása.

8.7.4.	 	Műszaki	és	természettudományos	végzettséggel	
rendelkezők	számának	növelésével	és	gazdasági	szerep-
lők	aktív	bevonásával

Az	ország	tudományos,	technológiai	és	 innovációs	telje-
sítménye	 szempontjából	 lényeges	 a	 műszaki	 és	 termé-
szettudományok	területén	végzettek	számának	növelése,	
a	képzés	rugalmasabbá	tétele	a	gazdasági	igények	iránt,	
valamint	e	szakmák	beiskolázási	vonzóképességének	nö-
velése.

Támogatni kell a modern technológia tömeges befogadását segítő oktatási formákat.

Ki kell terjeszteni a már meglévő távoktatás, távmunka és korszerű tanulási formák feltételeit. 

• a matematika, a természettudományok és műszaki tudományok területen hallgatók motiválása speciális ösz-
töndíjakkal, mentorrendszerrel, szakkollégiumi rendszer keretében,

• a matematika, a természettudományok és műszaki tu-
dományok területén oktatók motiválása, a kiválósági 
rendszer keretében,

• a matematikához, a természettudományhoz és a 
műszaki tudományokhoz, kapcsolódó foglalkozások-
ban a vezető beosztású nők számának növelése,

• jelentős szerepe van a matematika, természettu-
dományi, mérnök tanárárok képzésének és továbbkép-
zésnek, 

• a matematika, a természettudományok és műszaki tudományok területén az új oktatási módszerek kialakítása, 
beépítése és elterjesztése, a legújabb oktatástechnikai eszközök alkalmazása az intézményekben,

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Kiválósági központok
Kutatási eredmények népszerűsítő ismertetése

Igazgatási rendszer OP  

Kiválósági központok
Kutatási eredmények népszerűsítő ismertetése

GVOP  K+F+I és innováció erősítése prioritás

Kiválósági központok
Kutatási eredmények népszerűsítő ismertetése

GVOP  K+F+I és innováció erősítése prioritás

Tudományos kutatások és fejlesztések a gazdasági 
versenyképesség szolgálatában
Gyakorlatorientált képzések
Modern technológia oktatása

GVOP  K+F+I és innováció erősítése prioritás
KKV-fejlesztés prioritás
Üzleti környezet fejlesztése prioritás

Spin-off cégek létrehozása
Gazdasági szféra és kutatói szféra 
együttműködése
Hallgatói foglalkoztatás
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• a minőségfejlesztési és értékelési rendszerek megfelelő kiterjesztése a matematika, a természettudományok és 
műszaki tudományok területére,

• a matematika, a természettudományok és műszaki tudományok területével kapcsolatban kifejtett promóciós, 
marketing, szaktanácsadási és disszeminációs tevékenységek komplex megvalósítása a munkaerő-piaci 
visszajelző rendszerek adatai alapján, együttműködve a gazdaság szereplőivel.

A művelet eredményeként az alábbi indikátorok változnak:
• növekszik az egy hallgatóra jutó elektronikus és/vagy nyomtatott szakkönyvek és szakcikkek száma;
• növekszik az adott területen a felső vezetői beosztásban dolgozó nők aránya; 
• növekszik a „core curriculum”-hoz kapcsolódó, a piaci igényekhez rugalmasan igazítható választható kurzusok 

száma; 
• növekszik az itt előirányzott tevékenységek eredményeként a matematikai, természettudományos és műszaki 

hallgatók aránya;
• növekszik a műszaki természettudományos tudományterületen, nemzetközileg elismert és/vagy gazdasági 

szempontból jelentős teljesítményt nyújtó, jövedelem kiegészítő támogatásban részesült kitatók száma; 
• növekszik az magyarországi oktatói-kutatói tevékenyégre jövedelem kiegészítő támogatásban részesült, 

nemzetközileg elismert külföldi kutatók száma. 

Az	itt	előirányzott	tevékenységek	eredményeként	a	matematikai,	természettudományos	és	műszaki	hallgatók	
aránya	–	az	EU-s	célkitűzéssel	összhangban	-	a	jelenlegi	18%-ról	25,8%-ra	nő.

8.7.5.	 A	felsőoktatási	reform	folytatása	a	Bolognai	folyamatra	tekintettel	a	gyakorlati	oktatás	és	az	átjár-
hatóság	erősítésével

A területi különbségeket leküzdendő szükséges a tanárképzést vezető szakmai központ és hálózat kialakítása. 
Hatékony nemzetközi ösztöndíjprogram kidolgozása. 
Szakkollégiumi és a modern alumni rendszer támogatása.
Esélyegyenlőséget biztosító stratégiák erősítése.
A nők esélyegyenlőségének javítása a felsőoktatásban:
• A nők tudományos pályára kerülésének és pályán mara-
dásának támogatása.
• Nők szerepének növelése a felsőoktatási intézmények 

menedzsment és tudományos döntéshozó testületében.
• A nőtudomány kutatásának és oktatásának biztosítása erre a célra létrehozott tanszékek, intézetek keretei kö-

zött (gender studies, women studies), nemzetközi együttműködéssel
• Adatforrások, elektronikus periodikák kialakítása a nőtu-
domány és a nők esélyegyenlősége témakörben. 
• Felsőoktatási tantervek átalakítása a nőtudomány és a 
nők esélyegyenlősége szempontjából

• A nők esélyegyenlőségét biztosító intézményi stratégiák 
és megoldások kialakítása

A	művelet	támogatást	fog	nyújtani	a	mester	és	Ph.D	szintű	
programok	50%-ának	programjaik	és	tananyagaik	fejlesz-
téséhez	valamint	ahhoz,	hogy	az	oktatók	50%-a	részesül-
hessen	–	elsősorban	idegen	nyelvi	–	továbbképzésben.	A	
képzés	eredményeként	az	egy	nyelvvizsgával	rendelkező	
–	de	nem	nyelvszakos	–	oktatók	aránya	a	jelenlegi	29%-ról	
100%-ra,	míg	a	több	nyelvvizsgával	rendelkező	–	de	nem	
nyelvszakos	 –	 oktatók	 aránya	 a	 mostani	 23%-ról	 50%-ra	
nőhet.	 Javul	 a	 nők	 helyzete	 a	 felsőoktatásban	 (több	 ku-
tató-oktató,	több	döntéshozó,	speciális	tanszékek,	tanter-
vek,	stratégiák)

HEFOP Az oktatási és képzési rendszerek 
szerepének erősítése az innovációs 
potenciál erősítésében prioritás
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8.8.  A gazdasági és társadalmi igényekhez rugalmasan illeszkedő, az oktatás, képzés 
eredményességét és hatékonyságát szolgáló infrastruktúra fejlesztése prioritás

Általános	cél:		Annak érdekében, hogy maga az oktatás környezete a gazdasági és társadalmi igényekhez igazod-
jon, célként fogalmazódik meg az oktatási és képzési rendszer szakmai –tartalmi fejlesztésekkel párhuzamosan a 
fizikai beruházások ösztönzése, a kapcsolódó szolgáltatások színvonalának javítása és környezettudatosságra ne-
velés.

8.8.1.  A szakképző központok (TISZK-ek) és az abban résztvevő szakképző iskolák infrastruktúrájának fej-
lesztése, független vizsgaközpontok kialakítása

A művelet célja a TISZK-ek és az abban résztvevő szakképző iskolák infrastrukturális fejlesztése a területi különbsé-
gek csökkentése érdekében. Ezen belül a térségi integrált szakképző központok (TISZK) infrastrukturális fejlesztése, 
a központi képzőhely létrehozása annak érdekében, hogy a megfelelő fizikai környezet a gyakorlatorientált és mo-
duláris képzéshez rendelkezésre álljon.

A művelet további célkitűzése a szakképzés területén független vizsgaközpontok létrehozásával biztosítani egy 
egységes értékelési rendszer kiépítését. Intézményrendszerét tekintve központi irányítás mellett regionális igazga-
tóságok működtetése. Ez a szervezeti felépítés lehetővé teszi, hogy a szakképzés vizsgáztatása egységes, központi 
irányítással, az érintett intézményekkel napi kapcsolatban állva történjék. A vizsgaközpontok irányítják, szervezik, 
koordinálják az ellenőrzési, mérési, értékelési feladatokat. 

Központi képzőhely kialakítása esetében a beruházás egy 
helyrajzi számhoz tartozó területen valósul meg. Épületbő-
vítés és -rekonstrukció végrehajtása, nagysebességű háló-
zati végpontok kialakítása, valamint az ezekhez kapcsolódó 
korszerű eszközbeszerzések, amelyek összhangban állnak 
az elméleti és gyakorlati képzéssel, a térség munkaerő-piaci 
igényeivel, és kielégítik a szakképzést folytató intézmények-
ben jelenleg hiányzó csúcstechnológiákhoz kötődő oktatási 
igényeket.

A szakképző intézmények esetében az épületbővítés és -re-
konstrukció végrehajtása a tanulásra alkalmas terek fejlesz-
tését (gyakorlat-orientált képzési/tanulási/oktatási helyek 
létesítése és egyéni tanulásra alkalmas terek létrehozása) és 
a meglévő létesítmény teljes körű felújítását jelenti.
Független vizsgaközpontok kialakítása.

A	művelet	támogatást	 fog	nyújtani	ahhoz,	hogy	mind	a	
7	 régióban	 független	 vizsgaközpontok	 jöhessenek	 lé-
tre.	További	indikatív	cél,	hogy	a	szakképző	intézmények	
40%-a	teljeskörű	felújítást	illetve	bővítést	végezhessen	valamint	az,	hogy	a	szakképző	intézmények	100%-ban	
nagysebességű	végpontok	álljanak	rendelkezésre.	Korszerű	eszközök	beszerzésére	a	szakképző	intézmények	
80%-a	fog	támogatást	kapni.
8.8.2.	 	A	Modern	Szolgáltató	Egyetem	infrastruktúrájának	fejlesztése

A modern szolgáltató egyetem program célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek meg-
felelő felsőoktatási informatikai környezet létrehozása és informatikai eszközök, oktatási módszerek elterjesztése, 
amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban és a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók és tanárok 
munkáját, illetve az intézményi szolgáltatások hátterét.

Stratégiai cél továbbá, hogy az esélyegyenlőség és a tananyaghoz való könnyebb hozzáférés érdekében tananyag- 
és kiegészítő tudásbázisok elektronikus teljes körű hozzáférhetőségének lehetővé tétele (alap és kiegészítő tan-
anyagok „digitalizációja”).

Információs társadalom OP 
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Informatikai	és	folyamatmenedzsment	kompetencia	központ	létrehozása
• Egy központi szolgáltató intézmény létrehozása - kompetencia központ, melynek feladata a felsőoktatási folya-

matszervezéssel kapcsolatos tudás összegyűjtésének, szétosztásának és újrafelhasználásának koordinációja, 
a felhalmozott ismeretek konszolidációja, a felhasználók támogatása, a továbbfejlesztés szakmai hátterének 
biztosítása.

• Gazdálkodás hatékonyságának növelése, költségmeg-
takarítások, a teljesítmények mérhetőbbé tétele. Az intéz-
ményi autonómia, a piaci szereplők aktívabb részvétele, az 
intézményi rendszer átalakulása szükségessé teszi központi 
specifikáció készítését és karbantartását. 

Intézményi	adminisztratív	rendszerek	fejlesztése
• IT-val támogatott modern egyetemi adminisztráció, 

mely eleget tesz a korábbi integrációból, a bolognai folyamat és a bergeni nyilatkozat kihívásaiból eredő költ-
séghatékonysági és minőségi elvárásoknak.

• Kialakulnak a korszerű belső intézményi információ-rendszerek amelyek lehetővé teszik a korszerű irányítási-
vezetési elveknek megfelelő hatékony menedzsment kialakítását és gyakorlását. Az oktatás módszertani és 
tartalmi megújulása mellett szükséges a felsőoktatási intézmények valamennyi alap és támogató folyamatá-
nak korszerűsítése, igazítása a megváltozott követelményekhez, ezt a két területet integrált módon kezelve. A 
részterületeket összefogó szolgáltatások közé tartozik a belső kommunikációs rendszer (intarnet), a munkafo-
lyamat-szabályozás (workflow) és az intézményi vezetői információs rendszer, melyek szintén elengedhetetle-
nek.

Elektronikus	diákkártya	és	hozzá	kapcsolódó	szolgáltatások	bevezetése
• Elektronikus diákkártya és hozzá kapcsolódó szolgáltatások bevezetése. A felvételi rendszer továbbfejlesztése, 

központi hallgatói nyilvántartás létrehozása, oktatói-és hallgatói kártya alkalmazások fejlesztése, központi kre-
dit nyilvántartás létrehozása. A korszerű, intelligens kártyán alapuló személyazonosítási technológia új folya-
mat/munka/szolgáltatás-szervezésre ad lehetőséget. A felvételi rendszer várható megváltozásával – a jelenlegi 
felvételi rendszer elemeinek felhasználásával - ki kell dolgozni a standard érettségi vizsgával történő belépés 
lehetőségéhez és az oktatási utalványrendszerhez illeszkedő információs rendszert. A felsőoktatási intézmé-
nyek között szabadon mozgó, oktatási jogosultságaival élő hallgatót kell tudni központilag azonosítani, és 
hitelesen igazolni kell bármely oktatási szolgáltató számára az azonosított hallgató jogosítványait (autentiká-
ció és autorizáció). A kreditrendszerből adódik, hogy a kredit megszerzéséhez szükséges munkamennyiséget 
pontosan kell definiálni, alkalmas tudásreprezentációs módszertannal és eszközökkel rögzítve a képzésekhez 
tartozó tudáselemeket, kompetenciákat és készségeket. Az erre épülő hatékony és biztonságos információcse-
re feltétele még a diákkártya-rendszer kiterjesztésén alapuló PKI szolgáltatás.

Alkalmazási	feltételek	megteremtése,	eszköznyilvántartás	és	IT	szolgáltatásirányítás	támogatása
• Elektronikus erőforrás-menedzsment, korszerű informatikai szolgáltatásmenedzsment megközelítések kialakí-

tása, valamint minősítések (audit) megszerzésének támogatásával a költséghatékony, eredményes és bizton-
ságos informatikai szolgáltatások megvalósításának elősegítése. Korszerű rendszermenedzsment megoldások, 
szolgáltatás-minőség felügyelet, HelpDesk megoldások, konfigurációkezelés / eszközmenedzsment kialakítása 
szükséges. Megfelelő működtetési modellek, fenntartható megoldások kialakítása alapvető szükséglet a rend-
szerek biztosításán túl.

Vezetői	információs	rendszerek	bevezetése
• Vezetői információrendszerek bevezetése, melyek célja egy olyan döntéshozatalt támogató informatikai rend-

szer létrehozása, mely lehetővé teszi az intézmények és az Oktatási Minisztérium vezetőinek és szakértőinek 
a felsőoktatási intézmények objektív teljesítménymérését, hatékonyabb irányítását, valamint a megalapozot-
tabb tervezést.

Elektronikus	tartalomfejlesztés
• Digitális tartalmak fejlesztése és azok piacának megteremtése – szerzői jogok megfelelő védelmével. Létrejön-

nek és fejlődnek a minőségbiztosítás sokrétű és fejlett formái, intézményei, módszerei, beleértve az oktatás, az 
intézmény és a tartalom (tananyag, különösen az elektronikus) minőségének felügyeletét.	

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

Korszerű informatikai környezet a felsőoktatásban
„Kompetencia központ” felállítása
Felsőoktatási VIR
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Felsőoktatási	portál	fejlesztése
• Egy olyan komplex, elosztott rendszereken alapuló, részben valóságos, részben virtuális információrendszer 

létrehozása, amely integrálja, összegyűjti és eljuttatja az érintettekhez a szükséges információkat. Felsőoktatási 
információs portál lehetővé teszi a külföldi oktatási, felsőfokú szakképzési intézményekkel és a munkaerőpiac-
cal való direkt kapcsolattartást, akár a különböző országok oktatási intézményeinek tanulmányi rendszereihez 
történő kapcsolódást. Elemei lehetnek: eLearning tudásportál, karrier portál, képzések adatbázisa, hallgatói 
adatbázis, elektronikus ügyintézés lehetőségei. A felsőoktatási információs portál lehetővé tenné a külföldi ok-
tatási, felsőfokú szakképzési intézményekkel és a munkaerőpiaccal való direkt kapcsolattartást, akár a különbö-
ző országok oktatási intézményeinek tanulmányi rendszereihez történő kapcsolódást.

A	fentiekhez	szükséges	intézményi	belső	infrastruktúra-fejlesztés:
- belső hálózat (CAT 7-es kábelezés, gigabites belső hálózati aktív eszközök)
- adatbiztonság (tűzfalak, spam szűrők, hálózati monitoring, vírus védelem, titkosítás)
- fizikai és logikai beléptetési modulok kiépítése, autentikáció, autorizáció (CA, RA, leolvasók)
- tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, biztonsági másolat)
- az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek)
- külső, egyetemek közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, 

CA, RA, szuper számítógépek)
- elérési lehetőségek bővítése (intelligens tanulói terek, wireless campus, otthoni VPN elérés, kollégiumi elérés) 

(Acces Point, hálózati végpontok, info falak, info terminálok)
- általános technikai upgrade (IPv6, sávszélességbővítés, szoftver, hardver upgrade, stb.)
- telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia)
- oktatási IKT támogatás (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli eszkö-

zök)

• Műemlékvédelmi felújítások, fejlesztések, korszerűsíté-
sek, amely turisztikai, mobilitási, konferenciaszervezési, 
eredményességi szempontból jelentős cél.

• Nemzetközi (elsősorban EU) elszámolási (kredit, pénz) és 
azonosítási, információszolgáltatási, adminisztrációs, va-
lamint erőforrás elérési hálózati kapcsolatok fejlesztése. 

• Intézményi on-line tartalomszolgáltatás fejlesztése.
• Egyetemi könyvtárak fejlesztése, reorganizációja.
• Közösségi hozzáférési pontok és közösségi terek fejlesz-

tése.
• Oktatói eszközfejlesztés (tantermi és irodai).
•   Egyetemek közötti on-line erőforrás megosztás (pl. kísérletek) támogatása.

A	művelet	keretei	közt	a	felsőoktatási	intézmények	80%-a	
kaphat	támogatást	videostúdiók	kiépítésére	és	működte-
tésére,	 melyek	 segítségével	 az	 adott	 intézményben	 tar-
tott	előadások		80%-a	digititális	rögzítésre,	feldolgozásra	
kerülhet.	 A	 feldolgozott	 előadások	 100%-a	 hozzáférhe-
tővé	válik	a	hallgatók	számára,	míg	az	előadások	20%-a	
mindenki	által	megtekinthetővé	 lesz	 téve	az	 Interneten.		
A	felsőoktatásban	az	egy	–	Internet	kapcsolattal	is	rendel-
kező	-	számítógépre	jutó	hallgatók	száma	3-ra	csökken.

8.8.3.	 	A	Kutató	Egyetemek	kutatás-fejlesztési	infrastrukturális	kapacitásának	fejlesztése.

A művelet célja a felsőoktatás és gazdaság világa közötti kapcsolatok erősítése, vállalati kooperációban meg-
valósuló felsőoktatási alkalmazott kutatási tevékenységek ösztönzése és támogatása, egyetemi tudományos 
műhelyek, kutatási és fejlesztési ún. tudásközpontok létrehozásának elősegítése. Fókuszált, alkalmazásorientált 
kutatás és technológia fejlesztés a fejlett technológiák területén.

Vállalati kutatói, képzési, szakmagyakorlati hely támogatása.

Információs társadalom OP 

Korszerű informatikai környezet a felsőoktatásban
„Kompetencia központ” felállítása
Felsőoktatási VIR

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Korszerű informatikai környezet a felsőoktatásban
„Kompetencia központ” felállítása
Felsőoktatási VIR
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Korszerű K+F+I infrastruktúra biztosítása az egyetemek és 
a vállalkozások együttműködéséhez, különös tekintettel a 
kis- és közepes vállalkozásokra. 

A kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együtt-
működésre, új termékek, technológiák, módszerek és al-
kalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innová-
ciós környezet megteremtése.

A régiókban működő kutatóhelyek és vállalkozások közötti 
technológia-transzfer felgyorsítása és fokozása.

E	művelet	biztosítja	a	4.1	és	4.2	műveletben	megfogal-
mazott	célok	infrastrukturális	feltételeit.

8.9. Az oktatás, képzés eredményességét és hatékonyságát szolgáló infrastruktúra 
fejlesztése

Általános	 cél: Az innovatív pedagógia megvalósulását támogató infrastrukturális fejlesztések,  területi, a helyi 
igényekhez igazodó, környezetbarát és energiatakarékos beruházások és a halmozottan sérült és sajátos nevelési 
igényű tanulók egyedi szükségleteihez igazodó környezet megteremtése, különös tekintettel az akadálymenetesí-
tésre.

8.9.1.	 Beruházás	a	21.	század	iskolájába

Az intézkedés célja a közoktatási infrastruktúra fejlesztése, amely elősegíti az oktatási és képzési rendszer minősé-
gének és hatékonyságának növelését. A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek eredményeként 
csökkenhetnek az oktatás eredményességében meglévő különbségek.

Az intézkedés célja a közoktatási infrastruktúra fejlesztése, 
amely elősegíti az oktatási és képzési rendszer minőségének 
és hatékonyságának növelését. A közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztéseinek eredményeként csökkenhet-
nek az oktatás eredményességében meglévő különbségek.

 A fejlesztés eredményeként a felújításra szoruló intézmé-
nyek már olyan technikai megoldásokkal rendelkeznek 
majd, melyek megfelelnek a környezeti fenntarthatóság 
követelményeinek. (Természetbarát anyagok felhasználása, 
energia és anyagtakarékos megoldások stb.) Az intézmény-
ben folyó tevékenységet egy oktatást segítő külső intéz-
ményhálózat támogatja (erdei iskolák). 
A közoktatási intézmények és kollégiumok rekonstrukcióját, 
felújítását és korszerű informatikai- és taneszköz felszerelé-
sének biztosítását segítik a PPP-konstrukcióban, magántőke 
bevonásával megvalósuló beruházások is.

A programozási időszak végére ebből a műveletből 1.500 
iskola kaphat támogatást az épület akadálymentesítésére, 

Információs társadalom OP 

Akadálymentesítés 
Iskolai épületek rehabilitálása, korszerűsítése

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

Akadálymentesítés 
Iskolai épületek rehabilitálása, korszerűsítése

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Akadálymentesítés 
Iskolai épületek rehabilitálása, korszerűsítése

GVOP  K+F+I és innováció erősítése

K+F+I tevékenységek infrastrukturális támogatása
Megfelelő innovációs környezet kialakítása

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

K+F+I tevékenységek infrastrukturális támogatása
Megfelelő innovációs környezet kialakítása

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

K+F+I tevékenységek infrastrukturális támogatása
Megfelelő innovációs környezet kialakítása
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2.600 iskola a világítás korszerűsítésére, 3.000 iskola környezetbarát kiegészítő fűtési rendszer kialakítására, 1.500 
iskola az épület felújítására, 200 iskola pedig komplex intézményi rehabilitációs program megvalósítására. Régión-
ként 1-2 kórháziskola építésére is sor kerülhet.

8.9.2.  Digitális Iskola fejlesztése

A 21. századi iskolájának képesnek kell lennie felkészíteni a tudás-alapú társadalom igényeire, illetve a munkaerő-
paci elvárásokra.

Az intézkedés célja, hogy mindenki számára biztosítva le-
gyen a különböző információhordozók útján a tanulási tar-
talmak könnyű, azonnali és folyamatos hozzáférése, továbbá 
olyan környezet kialakítása, amely alkalmas az egyéni ütem 
szerinti önálló tanulásra; a csoportmunkára és a generáci-
ókat átfogó közösségi tanulási helyek kialakítására. (Szülő-
Suli – community learning place).

A modern infrastruktúrára alapozott új tanulási környezet 
segíti az innovatív pedagógiai módszerek (pl. projekt-mód-
szer, kiscsoportos tanulás) elterjedését és minőségfejleszté-
si modellek megvalósítását is. 
A fentiekhez szükséges intézményi belső infrastruktúra-
fejlesztés:
- belső hálózat (CAT 7-es kábelezés, gigabites belső há-

lózati aktív eszközök), wireless hálózati lefedettséget 
biztosító infrastruktúra

- adatbiztonság (tűzfalak, spam szűrők, hálózati moni-
toring, vírus védelem, titkosítás)

- fizikai és logikai beléptetési modulok kiépítése, au-
tentikáció, autorizáció (CA, RA elérés, leolvasók)

- tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, 
biztonsági másolat)

- az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek)
- általános technikai upgrade (IPv6, sávszélességbővítés, szoftver, hardver upgrade, stb.)
- telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia)
- oktatási IKT támogatás (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli  

eszközök)

A meglévő központi digitális tananyagtár eléréséhez alkalmassá kell tenni az iskolákat a digitális tartalmak ke-
zelésére (LMS rendszerek bevezetése), és a tanároknak tartalomfejlesztő eszközöket (laptop, digitális kamera, 
szkenner, stb.) kell biztosítani.

Az	infrastrukturális	fejlesztések	eredményeként	az	egy	–	Internet	hozzáféréssel	is	rendelkező,	multimédiás	
alkalmazások	futtatására	is	képes	-	számítógépre	jutó	tanulók	aránya	5-re	csökken.	Az	intézmények	100%-a	
nagy	sebességű	Internet	hozzáféréssel	fog	rendelkezni.	A	programozási	időszak	végére	40.000	tanteremben,	
a	tanórák	75%-ában,	a	csoportos	tanulást	is	lehetővé	tevő	informatikai	eszközökkel	(projektor,	vizuáltábla)	
folyhat	az	oktatás.	A	tanulók	100%-a	lesz	azonosítható	elektronikus	eszközök	segítségével.

E	művelet	biztosítja	az	1.2-ben	foglalt	művelet	megvalósításának	infrastrukturális	feltételeit.

8.9.3.	 Az	oktatási-képzési	területi	együttműködéseket	szolgáló	infrastrukturális	fejlesztések	(oktatási	kis-
térségi	társulások,	TIOK,	egységes	iskola)

A többcélú kistérségi társulások megalakulása következtében e társulási formák egyik központi kérdése a közok-
tatási feladatellátás. Szükség van olyan modellek kidolgozására, amelyek figyelembe veszik a gazdasági, földrajzi, 
demográfiai, társadalmi jellemzőit is az adott kistérségnek, mikrotérségnek.

Információs társadalom OP 

Modern infrastrukturális tanítási környezet
Közösségi tanulási helyek
Minőségfejlesztési modellek

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

Modern infrastrukturális tanítási környezet
Közösségi tanulási helyek
Minőségfejlesztési modellek

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Modern infrastrukturális tanítási környezet
Közösségi tanulási helyek
Minőségfejlesztési modellek
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A helyi együttműködés egyik formája a kistérségi társulásban szereplő önkormányzat által közösen meghatáro-
zott tanulási környezet kialakítása, a tanórán kívüli tevékenységek helyszíneinek építése és felújítása (bútorzat, 

világítás, taneszköz, IKT szempontok figyelembe vételével), 
illetve a hozzáférést elősegítő iskolabusz program.

Az	 NFT	 I.-ben	 a	 Regionális	 Fejlesztés	 Operatív	 Program	
2.3.-as	 intézkedésében	szereplő	óvodai	és	alapfokú	ok-
tatási	 intézmények	 felújítása	 is	 elképzelhető	 ebben	 az	
intézkedésben.

E	művelet	biztosítja	a	2.4	műveletben	foglalt	célok	vég-
rehajtásának	infrastrukturális	feltételeit.

8.9.4.		 Forrásközpontok	kialakítása	a	halmozottan	sérült	és	sajátos	nevelési	igényű	tanulók	esélyeinek	javí-
tására

A halmozottan sérült tanulók  - akik száma az általános iskolai népesség 0,5-1 ezreléke közöttire becsülhető - jel-
lemzően magántanulóként tudják csak tankötelezettségüket teljesíteni. 

Olyan, viszonylag kis létszám befogadására képes intézmények létrehozása indokolt, ahol egyrészt az orvosi illet-
ve a pszichiátriai gondozás folyamatosan biztosított, másrészt a tankötelezettség teljesítése egyéni vagy lehető-
ség esetén kiscsoportos foglalkozás keretében megoldható.

A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében az Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények megol-
dást kínálnak arra, hogy hogyan lehet a gyógypedagógiai 
professzió tudását a pedagógiai együttműködések segít-
ségével a többségi intézményekben felhasználni, átvinni a 
főáramba, illetve segítenek olyan szolgáltatásokat megva-
lósítani, amelyek direkt módon elősegítik az integrált ne-
velést. Szükséges ezen intézmények integrációs forrásköz-
pontokká történő alakulását támogatni.

Cél továbbá,  a hogy forrásközpontok az általuk nyújtott 
sérülés-specifikus terápiás, fejlesztési feladatok kidolgozzák, 
továbbfejlesszék, illetve járuljanak hozzá elterjesztéséhez. 

Az	Egységes	Gyógypedagógiai	Módszertani	Intézmények	
100%-a	 kaphat	 támogatást	 a	 forrásközponttá	 váláshoz	
szükséges	infrastrukturális	fejlesztések	végrehajtásához.

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

Kislétszámú intézmények, ahol orvosi kezelés és 
tanulás egyaránt lehetséges
Integrációs forrásközpontok gyógypedagógiai és 
pedagógiai együttműködéssel

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Kislétszámú intézmények, ahol orvosi kezelés és 
tanulás egyaránt lehetséges
Integrációs forrásközpontok gyógypedagógiai és 
pedagógiai együttműködéssel

HEFOP Az oktatási rendszert és annak 
hatékonyságát támogató infrastruk-
turális fejlesztések

Helyi együttműködés kistérségi szinten
Tanórán kívüli tevékenységek helyszínének 
építése, felújítása
Iskolabusz program

Információs társadalom OP 

Helyi együttműködés kistérségi szinten
Tanórán kívüli tevékenységek helyszínének 
építése, felújítása
Iskolabusz program

ROP  Konvergencia régiók 
KMR

Helyi együttműködés kistérségi szinten
Tanórán kívüli tevékenységek helyszínének 
építése, felújítása
Iskolabusz program
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9.  Az OM által, ill. részvételével tervezett komplex 
programok a 2007-13

Program/Projekt Pályatárs	nemzeti	tehetségtámogató	rendszer

Felelős OM

Program/Projekt célja A felsőoktatási rendszer átláthatósága és versenyképessége növekszik, 
ugyanakkor hatékonyabb rendszer alakul ki, amely vonzó a hazai és kül-
földi hallgatók, oktatók, kutatók számára. Növelni szükséges a műszaki 
és természettudományi szakokon tanulók, diplomázók számát, vala-
mint a fenti területeken dolgozó kutatók arányát.
Támogatási és ösztöndíj-rendszerek kialakítása, a minőségi felsőoktatás 
feltételeinek megteremtése. A felsőoktatásban és szakképzésben kivá-
ló és kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatók és hallgatók, valamint a 
hazai kutatói és oktatói szféra szellemi produktumának elismerése, a 
felsőoktatás illetve szakképzés és gazdaság világa közötti kapcsolatok 
erősítése. A program elismerést és anyagi támogatást biztosít a felső-
oktatásban és szakképzésben résztvevő feleknek (hallgatók, oktatók, 
oktatási intézmények, vállalatok). 
Kutatás-fejlesztési és marketing irodák létrehozása a felsőoktatási intéz-
ményeken belül, amelyek koordinálják az intézmény kutatás-fejlesztési 
tevékenységét, azoknak a piacon történő megjelenítését, valamint az 
eredmények visszaforgatását.
A felsőoktatási képesítési keret kialakítása, alkalmazása. Az EU-s irányel-
vekhez és a nemzetközi szabványokhoz illeszkedő képzési-szolgáltatási 
rendszerek minőségfejlesztése.
Hallgatói foglalkoztatást, nyomon követést és utógondozást, valamint 
a felsőoktatás és a munkaerő-piaci helyzet- és igényfelmérést biztosító 
intézmény kialakítása és működtetése.
A felsőoktatási intézmények és a gazdasági szféra közötti kapcsolat fo-
lyamatosan bővül és minőségileg fejlődik, a gazdaság és munkaerőpiac 
igényei hatékonyabban jelennek meg a felsőoktatás képzési kínálatá-
ban. 
A szakmai képzés presztízse minden szinten javul és a munkaerőpiaccal, 
a vállalati szférával együttműködve alakul. 
Hosszú távon jelentősen és folyamatosan növekszik a felsőoktatásba és 
szakképzésbe történő nem állami befektetések volumene. 
Fejlett képzési és kutatói környezet kialakítása, folyamatos fejlesztése.

EU alap ESZA

Program/projekt teljes költségigénye (indikatív 55 Mrd Ft, 2007-13, az OM	központi	programként kívánja megvalósíta-
ni, ld. 12. fejezet

Tartalom: - Ösztöndíjak és minőségdíjak a felsőoktatásban nyújtott kiváló, ki-  Ösztöndíjak és minőségdíjak a felsőoktatásban nyújtott kiváló, ki-
emelkedő teljesítményért. 

-  A felsőoktatási intézmények menedzsment kapacitásának fejlesztése 
(vezetésirányítási, válság- és változás menedzsment kompetenciák 
fejlesztése)

- A felsőoktatási intézmények programjainak, képzéseinek össze-
hangolása a kialakuló képesítési kerettel
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- Piackonform kompetenciák és képzettségek megszerzésének tá-
mogatása, hosszú távú munkaerőpiaci kapcsolatok megteremtése

-   Modern alumni rendszerek működtetése.
-   A képzéshez illeszkedő, azt segítő szaktanácsadási rendszer kialakítása.
- Mentori és szakkollégiumi rendszer a hátrányos helyzetű és 

kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatására, távoktatás mód-
szertani – felhasználási hátterének fejlesztése

-   Pedagógusképzési reform
-  A felsőoktatásban oktatóknak az oktatói minősítést is befolyásoló kép-

zése.
-  Diplomás szakirányú továbbképzések fejlesztése.
- Az EU-s irányelvekhez és a nemzetközi szabványokhoz illeszkedő 

minőségirányítási rendszerek kialakításának és hatékony műkö-
désének megteremtése az egyetemeken. 

-   Minőség kultúra kialakításának támogatása.

Indikátorok, célértékek - A matematikai, természettudományos és műszaki hallgatók arányaA matematikai, természettudományos és műszaki hallgatók aránya
-   Az EU-s célkitűzéssel összhangban – a jelenlegi 18%-ról 25,8%-ra nő
- Kiválósági díjat kapott doktorjelölt/oktató/kutató száma 5.600 
- Létrehozott kutatás-fejlesztési és marketing irodák száma 20
- További képesítésért évente tanuló pedagógusok száma 50.000
- Tanfolyami képzésen évente résztvevő pedagógusok száma 100.000 
- Nyelvvizsgát szerzett pedagógusok éves száma 1.000
- Távoktatási hallgatók száma évi 200.000
- Külföldi tanulmányút keret 2.000 emberhónap 
- Fejlesztések a Mester és PhD szintű programok 50%-ában a progra-

mok és tananyagok fejlesztéséhez
- Továbbképzésben részesülő oktatók aránya 50% 
- Egy nyelvvizsgával rendelkező – de nem nyelvszakos - oktatók aránya 

100%
-   Több nyelvvizsgával rendelkező – de nem nyelvszakos – oktatók ará-

nya 50%

Program/Projekt Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET)

Felelős NKTH

Program/Projekt célja A világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos, kutatási és fejlesztési 
ún. tudásközpontok létrehozásának elősegítése. A létrehozott szakága-trehozott szakága-
zati és regionális vonzáscentrumok kiemelkedő kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek az 
iparral és ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlő-
désére, vonzzák és elősegítik az új innovatív „high-tech” vállalkozások 
létrejöttét.
A nagy egyetemek kritikus tömeget elérő koncentrált kutatási ka-
pacitások létrejöttével európai és nemzetközi szinten jól beágya-
zott, versenyképes szereplőkké váltak. A központok vonzáskörzeté-
ben kialakultak azok a versenyképes vállalkozói hálózatok, amelyek  
a tudásközpont által létrehozott eredményeket a lehető leggyorsabban 
piacképes árukká, szolgáltatásokká konvertálják.  Továbbá aktív szere-
pet játszik a szakemberek, kutatók mobilitásának elősegítésében.
A Regionális Egyetemi Tudásközpontok magját képezhetik a hazai ver-
senyképességi pólusok kialakulásának, amelyek jelentősen javíthatják 
Magyarország gazdasági versenyképességét. 
A Regionális Egyetemi Tudásközpontok kialakítására minden  
magyarországi régióban van lehetőség.  A központok kialakításával a 
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hátrányos helyzetű régiók gazdasági/innovációs felzárkóztatása és foglalkoz-giók gazdasági/innovációs felzárkóztatása és foglalkoz-
tatási helyzetének javítása érhető el.
Meg kell erősíteni a hazai kutató-fejlesztő bázisokat azokban az ágazatokban, 
amelyek jelentős hatással vannak az ország műszaki és gazdasági fejlődésére. 
Koncentrált technológiai innovációs kapacitások kialakulását támogató pro-
gramokat kell indítani. 
A fejlett technológiák művelése és a tudásalapú iparágak nagyszámú, jól 
képzett munkaerőt igényelnek, ezért fejleszteni kell a szakemberképzést, és 
jelentősen növelni kell a diplomások számát a fenti területekhez kapcsolódóan. 
Technológiai platformok ösztönzésével elő kell segíteni a K+F+I szféra és a vál-
lalkozások együttműködését, valamint innovációs klaszterek létrejöttét.

EU alap ERFA (nagyobb részben); ESZA (kisebb részben)

Program/projekt teljes költségigénye (indikatív) 106 Mrd Ft. Pályázati forma Ld. 12. fejezet

Tartalma Koncentrált, alkalmazásorientált kutatás és technológia fejlesztés a fejlett tech-
nológiák területén, tudományos műhelyek, nemzetközi szintű kompetencia 
központok kialakítása: 
-  ösztönözni kell, hogy a tudományos kutatás intézményei kutatási program-
jaikat a kulcs- és húzóágazatokhoz illesszék. 
-  az anyagi és szellemi erőforrások koncentrálása a régiókban, “kritikus tömegű” 
tudás- és szakemberbázis létrehozása a fejlett technológiák területén,  
- korszerű K+F+I infrastruktúra biztosítása az egyetemek és a vállalkozások 
együttműködéséhez, különös tekintettel a kis- és közepes vállalkozásokra, 
- a kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együttműködésre, új ter-
mékek, technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására 
alkalmas innovációs környezet megteremtése,
- régiókban működő kutatóhelyek és vállalkozások közötti technológia- 
transzfer felgyorsítása és fokozása,
- a régiók kis- és közepes vállalkozásai innovációs tevékenységének segítése, 
“start-up” és “spin-off” vállalkozások létrehozása és inkubálása,
- innovatív munkahelyek teremtése, Ph.D hallgatók, továbbá fiatal kutatók (pre- 
és posztdoktorok) és ipari szakemberek széleskörű bevonása a tudásközpon-
tokban folyó kutató-fejlesztő munkába
- egyetemi innovációs központok, regionális innovációs klaszterek magjának 
a kialakítása,
- a magas szintű egyetemi oktatás és képzés, a tudományos utánpótlás 
nevelésének támogatása, az innovációs és üzleti szemlélet erősítése a 
felsőoktatásban
– támogatni kell azokat a nemzetközileg elismert alapkutatásokat, amelyek a 
magyar gazdaság és társadalom versenyképességét alapozzák meg. Meg kell 
teremteni az alap- és alkalmazott kutatások összhangját.
– Projekt szintű együttműködést kell kialakítani a K+F+I szféra (egyetemek és 
kutatóintézetek), valamint a magas hozzáadott értéket létrehozó ágazatok, il-
letve vállalatok között.
– A kutatási tevékenység színvonalának emelése érdekében folyamatosan 
tovább kell fejleszteni és alkalmazni az intézményi, a kutatói és a program-
értékelési rendszereket.
A korszerű, a gazdaság igényeire reagáló innovatív felsőoktatási rendszer ki-
alakítása a kutatás-fejlesztés dinamizálása szempontjából elengedhetetlen. A 
felsőoktatás irányítási, finanszírozási rendszerének átalakítása, az intézmények 
gazdaság-érzékenységének fokozása az oktatási és a
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kutatási munka hatékonyságának növelését szolgálja. Ehhez szükséges:
A felsőoktatás irányítási, finanszírozási rendszerének átalakítása, az intézmé-
nyek gazdaság-érzékenységének fokozása az oktatási és a kutatási munka ha-
tékonyságának növelését szolgálja. Ehhez szükséges:
-   támogatni a „kutató egyetemek” létrehozását, ahol a nemzetközi szintű 

K+F+I tevékenységhez biztosítottak a megfelelő személyi és infrastrukturá-
lis feltételek. 

-  az Európai Felsőoktatási Térbe, valamint az Európai Kutatási Térségbe történő 
beilleszkedés keretfeltételeinek megteremtése; a lineáris képzési szerkezet 
kialakítása során a K+F+I és az innováció szempontjainak érvényesítése, a 
tehetségek felkarolása,

-  az egyetemeken már az alap és mester szakokon is a tananyag része legyen 
a legújabb kutatási és technológiai eredmények ismerete. A hallgatókat 
vonják be a kutatómunkába, biztosítva a kiváló teljesítmények hasznosítási 
lehetőségét, 

-  a felsőoktatási rendszer rugalmasságának, alkalmazkodó-képességének javí-
tása a képzési szerkezet, valamint az intézményi működés korszerűsítésével;

-  korszerű intézményi menedzsment kialakítása, amely képes ellátni újszerű 
feladatait (a tudás-gazdaság kiszolgálása, továbbképzés, tudásközpontok 
működtetése, regionális vállalati együttműködés, innovációs folyamatok); 

-  a természettudományi és mérnöki képzés arányának növelése, a képzés 
gazdasági igények iránti rugalmasságának fokozása, e szakmák beiskolázási 
vonzóképességének (és keretszámainak) növelése, a technológiai változá-
sok gyors átvitele a tananyagokba, 

-  a hallgatók és oktatók belföldi és nemzetközi mobilitásának támogatása, a 
hazai intézmények külföldi hallgatókat befogadó képességének növelése.

Indikátorok és célértékek - Létrehozott új munkahelyek száma 1000
- Felsőoktatási és vállalkozói iparjogvédelmi oltalmat szerzett új szellemi alkotá-

sok száma 50% növekedés
- Új technológia-intenzív vállalkozások (spin-off, start-up) száma 120 db
- Új kutatási projektek száma 1.000 
- Új kutatási projektekbe bekapcsolódó oktatók, kutatók száma 3.000 
-   Tudományos ismeretterjesztő rendezvények száma 5.000

Program/Projekt A 21. század iskolája – a magyar közoktatási infrastruktúra megújítása

Felelős OM

Kapcsolódó OP-k „prioritás tengelyei” - Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alka-
lmazkodásának erősítése
- Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése

Program/Projekt célja A modern pedagógiai elvárásoknak megfelelő tanulási környezet – fizikai és 
szellemi vonatkozásban is – kialakítása a közoktatás teljes vertikumában, infor-
matikai, korszerű pedagógiai kultúra fejlesztések a közoktatásban
Az „intelligens” 21. század iskolájával szembeni elvárások többek között a tudás-
alapú és információs társadalomra való felkészülés, illetve a munkaerő-piac és 
az egész életen át tartó tanulás igényeit figyelembe véve kell meghatározni.  
A 21. századi intelligens iskola
Alkalmas a tanulók képességeinek fejlesztésére, az egész életen át tartó ta-
nuláshoz szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére
- a helyi közösségi élet szervezésének központja,
- felkészít az egyéni ütem szerinti önálló tanulásra; a csoportmunkára, a 

csoportban való együttműködés és a különböző csoportszerepek kipró-
bálására, együttműködéseket lehetővé tevő kísérletek elvégzésére,
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- mindenki számára biztosítja a különböző információhordozók útján a ta-
nulási tartalmak könnyű, azonnali és folyamatos hozzáférését,

- olyan környezetet teremt, ahol mind a pedagógus, mind a diák, mind a 
betérő felnőtt jól érzi magát, ahol szívesen tartózkodik, bővíti tudását, fej-
leszti képességeit (Szülő-Suli – Community learning place)

- a felnőttképzési, felnőttoktatási tevékenységekhez megfelelő helyszínt 
biztosít a helyi közösségek számára

A fejlesztés révén minden diák korszerű eszközökön, motiváló tanulási 
környezetben tanulhat, amely jelentősen erősíti az esélyegyenlőséget és a 
tanulói teljesítmények javulását a kulcskompetenciák (Írás-olvasás, matema-
tikai logika, digitális írástudás, idegennyelv-tudás stb.) terén. A tanulás-tanítás 
infrastruktúrájának meg kell felelnie a 21. század követelményeinek. Az új 
tanulási környezet segíti a modern pedagógiai módszerek (pl. differenciált 
metodikák, kooperatív tanulás, projekt-módszer, kiscsoportos tanulás) elter-
jedését, a tanításról a tanulásra való hangsúlyeltolódást, az egyéni tanulási 
utak kialakítását, a minőségfejlesztési modellek megvalósítását is.

Az új tanulási környezet megteremtése, a fizikai beruházások csak azokban az 
oktatási intézményekben valósíthatók meg, ahol az új pedagógiai kultúra, a 
tartalomfejlesztés, és a különböző integrációs modellek bevezetésre kerülnek. 
A halmozottan hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben komplex 
iskola-rehabilitációs program valósulna meg. 
Az infrastruktúra fejlesztése számottevően hozzájárul az oktatási és képzési 
rendszer minőségének és hatékonyságának növeléséhez.
- A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztései nyomán csökkennek 

az oktatás hatékonyságában, eredményességében meglévő különbségek.
- Színvonalas, családias lakhatási, tanulási, értékátadási, nevelési környezet a 

kollégiumokban, ahol mind a kollégiumi pedagógus, mind a kollégista jól 
érzi magát, szívesen nevel és tanít, illetve lakik és tanul.

- A fejlesztés eredményeként a felújításra szoruló intézmények már olyan tech-
nikai megoldásokkal rendelkeznek majd, melyek megfelelnek a környezeti 
fenntarthatóság követelményeinek. (Természetbarát anyagok felhasználása, 
energia és anyagtakarékos megoldások stb.)

Az intézményben folyó tevékenységet kiegészíti egy oktatást segítő külső 
intézményhálózat (ökopont, erdei iskolák és a megújuló szakmai szolgáltató 
rendszer).

EU alap ERFA

Program/projekt teljes költségigénye (indikatív) 391 Mrd Ft 
Megvalósítás regionális és központi programok keretében
Ld. 12. fejezet

Tartalma • Közoktatási épületek felújítása, rekonstrukciója, bővítése
• Ökoiskolák országos kiterjedésű hálózatának kialakítása
• Óvodai férőhelybővítés, lehetőleg bölcsődei, illetve egyéb napközbeni el-

látással integráltan - ott, ahol lényeges különbség mutatkozik a férőhelyek 
száma és a 0-6 éves  gyerekek száma között, ahol ezt a demográfiai 
előrejelzések is alátámasztják, ill. olyan hátrányos helyzetű településeken, 
ahol még nem működik óvoda, illetve egyéb gyermekek napközbeni 
ellátást biztosító szolgáltatás. Tanórán kívüli, illetve szabadidős/sport 
tevékenységek helyszíneinek építése, felújítása

• Kollégiumi férőhelyek „racionalizálása”, Kollégiumokban géptermek, ta-
nulóközpontok, stúdiók kialakítása

• KTartalmi fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl. 
bútorok, készségfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök)



76

• Az intézmények akadálymentesítése
• Iskolabusz program
• Megfelelő sávszélesség biztosítása az iskolaépületeken belül, Internet 

elérés normatív biztosítása
• Vezeték nélküli hálózatok fejlesztése (Wi-fi), 
• Oktatási eszközrendszer-fejlesztés (szavazógép, képernyő-felolvasó,  

szimulációs eszközök, interaktív tábla, projektor, laptop),
• A korszerűsített taneszköz-jegyzékben szereplő eszközökkel való ellátás
• Elektronikus adminisztrációra épülő alkalmazások fejlesztése (beléptetés, 

erőforrás-kontroll stb.) 
• Egységes tanulmányi nyilvántartó rendszer, oktatási kártyacsalád – eID),) 

továbbfejlesztése, kiterjesztése, egységes azonosítás
• IKT-továbbképzés, rendszergazda-képzés, szolgáltatás, 
• Digitális tartalmak fejlesztése (beleértve a nemzetiségi digitális tanan-

yagok fejlesztését) és azok piacának megteremtése, SDT (SuliNet Digitális 
Tudásbázis továbbfejlesztése

• Idegennyelv-tanulás infrastruktúrájának támogatása 
• LMS rendszerek bevezetése, egyéb szereplők bevonása (szülők, fenntartók 

stb.).
• Intelligens épület kialakítása, korszerű oktatási módszerekhez szükséges, korszerű oktatási módszerekhez szükséges 

bútorzat (pl. epochális módszer, természettudományi laborok, gyakorlat-
orientált oktatást elősegítő szaktantermek, ökoiskolák), korszerű világítás 
(Szemünk fénye program kiterjesztése), fűtés, egyéb épületgépészet 

• Informatikai szolgáltatások biztosítása szülőknek, fenntartóknak stb.
• Az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztése

Indikátorok és célértékek Az indikátorokat és célértékeket ld. a „Beruházás a 21. század iskolájába” és a 
„Digitális iskola fejlesztése” című műveleteknél.

Program/Projekt Térségi integrált szakképző központok (TISZK) létrehozása és a központok, 
valamint a résztvevő szakképző intézmények infrastrukturális feltételeinek 
javítása

Felelős OM

Kapcsolódó OP-k „prioritás tengelyei” Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkal-as alkal-
mazkodásának erősítése

Program/Projekt célja Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése jegyében aerősítése jegyében a 
térségi integrált szakképző központok (TISZK) rendszerének további bővítése 
30-35 új központ létrehozásával a helyi munkaerő-piaci igényeknek való jobb 
megfelelés érdekében, valamint a térségi integrált szakképző központok és 
a résztvevő szakképző intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása aeleinek javítása a 
területi különbségek csökkentése érdekében.

Hatása A térségi integrált szakképző központok létrehozásával
- kialakul a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követő szakképzési rend-et rugalmasan követő szakképzési rend-

szer,
- az intézmények többségét magában foglaló szakképző központok regio-

nális hálózata jön létre, amely felkészíti a fiatalokat a munkaerőpiacon való 
eredményes részvételre és az egész életen át tartó tanulásra, 

- intézményes kapcsolatok jönnek létre a szakképző intézmények és a gazda-
sági kamarák, szociális partnerek között,

- a gyakorlatorientált szakképzés bázisaként a gazdálkodó szervezeteknél 
gyakorlati képzést folytatók számára tanácsadás biztosításával elősegítik a 
szorosabb kapcsolatot a munkaerőpiac szereplőivel,
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- megkönnyíti a hátrányos helyzetű fiatalok, a fogyatékos emberek, a nőktrányos helyzetű fiatalok, a fogyatékos emberek, a nők 
és a roma fiatalok szakképzésbe történő belépését, illetve elhelyezkedé-
süket, beilleszkedésüket,

- megvalósul a források hatékonyabb felhasználása,
- a létrehozott térségi integrált szakképző központok hozzájárulnak a mun-

kaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat kialakításához és kiter-
jesztéséhez,

- javul a társadalmi esélyegyenlőség, nő a foglalkoztatottak száma, és javul 
az életminőség,

- nő a régió munkaerő-megtartó ereje, csökken a hátrányos helyzetű régi-
ókból történő elvándorlás,

- a TISZK-ek potenciális bázisai lehetnek a független, egységes értékelési 
rendszert biztosító független térségi vizsgaközpontoknak.

Az NFT I keretében létrejövő 16 TISZK 128 intézményt foglal magába.  
A prognózis szerint a TISZK-ekben résztvevő intézményekben oktatott tanulók 
száma információink szerint meg fogja közelíteni a 30 ezer főt. A tervek szerint 
a régiókban a TISZK-ekben tanulók aránya 12,51% és 25,77 % közötti értékre 
prognosztizálható.
Az NFT II keretében tervezett intézkedések megvalósulása (további 30-35 
TISZK létrejötte) esetén 
- az új TISZK-ek létrehozása és infrastrukturális fejlesztése 180-280 szakképző 

intézményt érinthet (ERFA és ESZA is) 
- ezen túl infrastrukturális fejlesztési forrásokhoz juthat az I. NFT-ben létrejött 

TISZK-ek 128 szakképző intézménye is (csak ERFA) 
összesen tehát 400 szakképző intézmény részesülhet valamilyen EU-s forrásból 

(jelenlegi összes szakképző intézményszám: 972)

Program/projekt teljes költségigénye (indikatív) 131 Mrd Ft Ld. 12. fejezet

Tartalma A TISZK intézményrendszerének további fejlesztése:
A szakképzés, TISZK intézményrendszerének további fejlesztése, amely 
- kiteljesíti a szakképzés intézményhálózatának korszerűsítését, hatékony 

működésének, működtetésének biztosítását, a munkaerő-piaci igények és 
a szakképzés összehangolását a gazdaság szereplőinek bevonásával. 

- a TISZK szakképzési kínálatában, a források felhasználásában hatékon-
yabb koordinációt biztosít mind regionális, mind pedig helyi szinten. 

- megszünteti, illetve csökkenti a párhuzamos kapacitások kiépítését, vala-
mint növeli a vállalati képzőhelyeken gyakorlati képzésben részesülő 
tanulók arányát, továbbá jelentős szerepet tud vállalni a felnőttek ki-, át- és 
továbbképzésében. 

- közösségi funkciók ellátásával a tanulók számára komplex szolgáltatásokat 
biztosít a pályaválasztás és pályaorientáció, a karrier-tanácsadás területén, 
továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára is kínálnak külön 
szolgáltatásokat.

A projekt keretében megvalósul:
A 21. század igényeinek megfelelő épületrekonstrukció és az ehhez kapcsoló- kapcsoló-
dó eszközbeszerzés.
- Korszerűen felújított, csúcstechnológiával felszerelt központi képzőhely lét-

rejötte.
- Épületbővítés és felújítás az elméleti képzés számára megfelelő létesítmé-

nyek létrehozása érdekében.
- Az üzemeltetési költségek csökkennek, egészséges környezet alakul ki.
-   Szervezetfejlesztés, továbbképzések.
-   Fejlesztési tevékenység (a szakképzéshez (az eddig kifejlesztett tananyago-

kat kivéve), a közösségi funkcióhoz szükséges tananyagok és pedagógusok és pedagógus 
továbbképzési anyagok, továbbképzési tematikák megvásárlása, illetve
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   kidolgozása, előtérbe helyezve az e-tanuláshoz szükséges tartalomfejlesz-
téseket.

- Továbbképzési tevékenység: a kifejlesztett, illetve megvásárolt új tananya-
gok bevezetéséhez szükséges pedagógusképzés, 

- Közösségi funkcióik ellátása, tanácsadási tevékenység 
-  Az eredmények széles körű terjesztése, a program eredményeinek nyomon 

követése

Indikátorok és célértékek - Létrehozott TISZK-ek száma: 35
- Infrastrukturális fejlesztésben részesített intézmények száma: 400
- továbbképzésben részt vevő szakemberek száma 8000 fő
- tanulószerződések arányának növekedése 30%
- a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára kínált külön szolgáltatá-

sokat igénybevevők száma tanulók 30%-a
-   az infrastrukturális fejlesztésekből részesülő felnőttek száma 100.000. fő

Program/Projekt Az idegennyelv-oktatás átfogó fejlesztése

Felelős OM

Kapcsolódó OP-k „prioritás tengelyei” Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alka-
lmazkodásának erősítése

Vízió Összhangban a barcelonai Európai Tanács ajánlásával a magyar állampolgár 
anyanyelvén kívül két idegen nyelvet tanuljon már korai életkortól kezdve és 
a tanulmányai eredményeként képes legyen ezeknek a nyelveknek a készség 
szintű használatára.

Program/Projekt célja A program célja az oktatás és képzés teljes vertikumában és a nyelvi sokszí-a nyelvi sokszí-
nűség szem előtt tartásával az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának,  
az idegen nyelv tudás fejlesztésének támogatása az egész életen át tartó ta-
nulás elemeinek alkalmazásával, az esélyegyenlőség biztosításával. Kiemelt 
területe 1. az oktatási vertikumot tekintve a közoktatásban folyó idegen nyelv 
oktatásának fejlesztése, valamint 2. a módszertant tekintve a tartalomalapú 
nyelvoktatás, és az ehhez kapcsolódó fejlesztések mind a köz-, mind a felső- és 
felnőttoktatásban. 

A fejlesztés magában foglalja a nyelvtanulás tananyagának, eszközrendsze-
rének, módszertanának fejlesztését, az informatika és hírközlés nyújtotta le-
hetőségek maximális kiaknázását az idegen nyelv tanulás hatékonyságának 
növelése érdekében. A program kiemelten kezeli a tanárképzést, átképzést és 
továbbképzést mint az eredményes nyelvoktatás egyik alapfeltételét, kiemel-
ten kezelve a szaktárgyat idegen nyelven is tanítani tudó tanárok képzését.  
A program hangsúlyt kíván fektetni emellett az alulról jövő kezdeményezések 
támogatására is.

A Program bevezetését az indokolja, hogy a magyar lakosság idegen nyelv tu-
dása messze elmarad az Európai uniós térség országainak vonatkozó adatától.rszágainak vonatkozó adatától. 
Az Eurobarometer legfrissebb önbevalláson alapuló felmérése alapján az 
Európai uniós tag-és tagjelölt országok rangsorában Magyarország az utolsó 
előtti helyen áll. A nyelvtudás ilyen mértékű hiánya súlyos versenyhátrányt je-
lent, akadályozza a kereskedelmi, pénzügyi, tudományos, kulturális és egyéb 
kapcsolatok kiépülését és fejlődését Magyarország és az Európai Unió többi 
tagállama között.
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EU alap ESZA (nagyobb részben); ERFA (kisebb részben)

Program/projekt teljes költségigénye (indikatív) 24 Mrd Ft

Tartalma • A tartalom alapú nyelvoktatás (oktatási kurzusok, programok és intézmé-alapú nyelvoktatás (oktatási kurzusok, programok és intézmé-
nyek) támogatása az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatásban, a tantárgyközi 
integráció mindkét irányában, azaz mind a szaktárgy idegen nyelven való 
oktatásában, mind a tantárgyközi tartalmak nyelvoktatás keretében megva-
lósuló oktatásában) 

• A tanulók érdeklődéséhez, életkorához igazodó, az információszerzést, 
feldolgozást középpontba állító tartalomalapú nyelvtanítás szakmai (tan-
anyagfejlesztés, metodika, folyamatos, aktuális on-line támogatás) feltétele-
inek megteremtése 

•  A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő tanulók felzárkóztatása, szociálisan 
hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók, ill. sajátos nevelési igényű ta-
nulók felzárkóztatása;

• korai nyelvoktatási programok indítása, az ehhez szükséges többlet óraszám 
vagy/és csoportbontás, valamint a módszertani feltételek (játékos  nyelvok-
tatás a 2. vagy 3. osztálytól) biztosítása

• Kevésbé gyakran oktatott nyelvek, nemzetiségi nyelvek tanulásának, beve-
zetésének, a kapcsolódó módszertani, és tananyagfejlesztés támogatása;

• A magyar, mint idegen nyelv oktatása szakmai feltételeinek (tananyagfej-
lesztés, metodika) biztosítása 

• Közoktatási intézmények idegennyelv-oktatási felnőttképzési kapacitásának 
növelése;

• Nyelvi előkészítő évfolyamok támogatása a középfokú oktatásban
• Ph.D. kutatások támogatása a nyelvoktatás fejlesztését megcélzó témákban 

(pedagógia, módszertan)
• Idegen-nyelvű filmek magyar nyelvű feliratozásának és sugárzásának támo-

gatása;
• Nyelvoktató filmek sugárzásának támogatása;
• Nem nyelvszakos pedagógusok nyelvi képzése, továbbképzése; 
• Önálló idegen-nyelv tanulást lehetővé tevő tanulóközpontok kialakítása és 

működtetése;
• Iskolai hálózatok, testvériskolai kapcsolatok kialakítása, know-how átadás;

A program valamennyi eleme tartalmazhatja az alábbi elemek támogatását:
• Új idegennyelv-oktatási programok bevezetésének támogatása;
• Tananyagfejlesztés; 
• Mentorképzés támogatása;
• Mérésre, értékelésre és vizsgáztatásra irányuló fejlesztések;
• Számítógép használatának támogatása a nyelvoktatásban;
• nyelvtanulási portál(ok), interaktív felületek működtetése, ingyenes hozzáfé-

rés nyelvtanulásra alkalmassá tett autentikus anyagokhoz;
• Konferenciák, szakmai kiadványok, tanári kézikönyvek, vetélkedők támoga-

tása;

Indikátorok és célértékek • A két idegen nyelvből érettségit sikeresen teljesítő tanulók száma 
• A tartalom alapú nyelvoktatást, azaz mind a szaktárgy idegen nyelven való, 

mind a nyelvoktatás keretében tantárgyközi tartalmak oktatását megvalósí-
tó közoktatási intézmények száma 

• Kevésbé gyakran oktatott nyelveket tanuló tanulócsoportok száma 15 szá-
zalékkal nő

• A magyar, mint idegen nyelv tanítására rendelkezésre áll legalább három-
három oktatási csomag valamennyi életkori csoportban
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• Az iskolai könyvtárakban található idegen nyelvű könyvek, szoftverek szá-
ma: 3.000.000 (kiindulási érték: 1.453.413)

• Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók száma: 20.000 (kiindulási érték 
14.764)

• Két idegen nyelvet tanulók száma: 300.000 (kiindulási érték 206.986) 
• Az első idegen nyelvet heti 5 vagy több órában tanulók száma: 150.000 (kiin-

dulási érték: 103.650) 
• Magyar nyelvű feliratozással országos lefedettségű TV-csatornákon hetente 

vetített idegen nyelvű filmek adásideje órában: 30 
• Országos lefedettségű TV-csatornákon hetente vetített nyelvoktató soroza-

tok adásideje órában: 20
Újonnan létrehozott, önálló tanulást lehetővé tevő idegennyelv-tanulási köz-
pontok száma: 300.
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10.  A tervezett oktatási prioritások és operatív progra-
mok kapcsolata ESZA típusú prioritások és műveletek 
operatív programok szerinti bontásban3

Operatív	

Programok

Humán	

infrastruk-

túra	OP

A	gazdaság	

verseny-

képességének	

növelése	OP

Regionális	

OP

Információs	

társadalom	

OP

Igazgatási	

rendszer	OP

Környe-

zetvédelmi	

OP

Prioritások	és	műveletek

1.  Az oktatási rendszer társadalmi és 

gazdasági igényekhez való rugalmas 

alkalmazkodásának erősítése

1.1. A kompetencia alapú oktatás támo-.1. A kompetencia alapú oktatás támo-

gatása (kulcs- és a munkaerő-piaci 

kompetenciák fejlesztése, az epochá-

lis rendszer, a projektalapú oktatástatás 

támogatása)

x x x

1.2. Az oktatási intézmények felnőttképzé-

si kapacitásának fejlesztése, bővítése 

(vállalati beruházásokhoz kötődő 

képzések támogatása)

x x

1.3. A felsőoktatási és közoktatási intéz-elsőoktatási és közoktatási intéz-

mények kulturális, szolgáltató és 

tudásközpont szerepének erősítése 

a régiókban

x x x

1.4. Pályaorientáció, -tanácsadás, 

pályakövetés fejlesztése

x x x

1.5. A műveltség növelése, kulturális 

szocializáció minőségi fejlesztése (pl. 

közösségi tanulás, Szülő-Suli) NKÖM

x

1.6. Az ifjúság iskolán kívüli szabadidős 

tevékenységének, kultúrájának 

fejlesztése (NKÖM)

x

3Az NSRK tervezése során a fenti Operatív program struktúra időközben módosult, az Információs Társadalom OP a Gazdaság verseny-képességének 

növelése OP keretében kerül majd megvalósításra.
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Operatív	

Programok

Humán	

infrastruk-

túra	OP

A	gazdaság	

verseny-

képességének	

növelése	OP

Regionális	

OP

Információs	

társadalom	

OP

Igazgatási	

rendszer	OP

Környe-

zetvédelmi	

OP

Prioritások	és	műveletek

2.   Az oktatás, képzés eredményességének 

és hatékonyságának növelése

2.1.    Átfogó mérési, értékelési és 

minőségfejlesztési rendszerek 

fejlesztése (pl. EQF)

x x x x

2.2.    Az oktatásban dolgozók alap-, 

tovább- és átképzése

x x x x

2.3.    A formális, nem-formális és informá-

lis rendszerek összekapcsolása

x x

2.4.    Az oktatás hatékonyságát segítő 

területi együttműködések támogatá-

sa (oktatási kistérségi társulások, 

egységes iskola)

x x x

3. Az oktatáshoz való hozzáférés javítása, 

az esélyteremtés erősítése

3.1   A hátrányos helyzetű és roma tanu-  A hátrányos helyzetű és roma tanu-

lók szegregációja elleni küzdelem, 

az integrált oktatásuk támogatása, 

tanulási lehetőségeik bővítésee

x x x

3.2.    A sajátos nevelési igényű tanulók 

integrációjának támogatása

x x

3.3.     Tanulási lehetőségek bővítése, új 

tanulási formák elterjesztésének ösz-

tönzése (a távoktatási és e-tanulási)

x x

3.4.    Az interkulturális oktatás fejlesztése 

(nemzetiségi oktatás, határon túli 

magyarok oktatása, migránsok)

x
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Operatív	

Programok

Humán	

infrastruk-

túra	OP

A	gazdaság	

verseny-

képességének	

növelése	OP

Regionális	

OP

Információs	

társadalom	

OP

Igazgatási	

rendszer	OP

Környe-

zetvédelmi	

OP

Prioritások	és	műveletek

4. Az oktatási és képzési rendszerek szere-

pének erősítése a az innovációs potenciál 

erősítésében

4.1.    A felsőoktatás szerepének erősítése 

az alap- és alkalmazott kutatások-

ban  (kutató egyetemek, oktatói és 

hallgatói dok–tori és posztdoktori 

álláshelyek)

x x

4.2.    Vállalkozások és a felsőoktatási 

kutatóhelyek együttműködésének 

ösztönzése (kutatói mobilitás, spin off 

cégek létrehozása, közös programok, 

kutatási szolgáltatások)

x x x x

4.3. A tudományos eredmények társadalmi 

ismertségének és elismerésének 

erősítése

x x x

4.4.     Műszaki és természettudományosettudományos 

végzettséggel rendelkezők számának 

növelése a tudományágak vonzere-

jének növelésével és a gazdasági 

szereplők aktív bevonásával

x x x

4.5.   A felsőoktatási reform folytatása a 

Bolognai folyamatra tekintettel a 

gyakorlati oktatás és az átjárhatóság 

erősítésével

x x
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ERFA típusú prioritások és műveletek operatív 
programok szerinti bontásban4

Operatív	

Programok

Humán	

infrastruktúra	OP

A	gazdaság	

verseny-

képességének	

növelése	OP

Regionális	OP Információs	tár-

sadalom	OP

Prioritások	és	műveletek

1.       A gazdasági és társadalmi igényekhez rugalmasan 

illeszkedő oktatási, képzési rendszer infrastruktúrájának 

fejlesztése

1.1.    A szakképző központok infrastruktúrájának fejlesztése, 

független vizsgaközpontok kialakítása

x x x

1.2.   A Modern Szolgáltató Egyetem infrastruktúrájának fej-

lesztése  (Más OP-kba javasolt – ROP és Informatika OP)

x x

1.3.   A Kutató Egyetemek kutatás-fejlesztési infrastrukturális 

kapacitásának fejlesztése

x x x

2.        Az oktatás, képzés eredményességét és hatékonyságát 

szolgáló infrastruktúra fejlesztése

2.1.  Beruházás a 21. század iskolájába x x

2.2.  Digitális Iskola fejlesztése x x

2.3.    Az oktatási-képzési területi együttműködéseket 

szolgáló infrastrukturális fejlesztések (oktatási kistérségi 

társulások, TIOK, egységes iskola) (Más OP-kba javasolt 

– ROP)

x x

2.4.  Forrásközpontok kialakítása a halmozottan sérült 
és sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek 
javítására

x

4 A NSRK tervezése során a fenti Operatív program struktúra időközben módosult, az Információs Társadalom OP a Gazdaság verseny-képességének 

növelése OP keretében kerül majd megvalósításra.


